
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
بالرغ��م من تق��دمي دولة قطر ال�س��قيقة 12 مليون دوالر على 
م��دار ثالث��ة اأ�س��هر لدعم قط��اع الكهرب��اء بغ��زة، يف حماولة 
للتخفي��ف من االأزم��ة، اإال اأن انقطاع التيار الكهربائي وو�سوله 
اإىل ث��الث اأو اأربع��ة �ساع��ات متقطع��ة ع��اد اإىل الواجه��ة مرة 

اأخ��رى و�س��ط تذم��ر وا�ستي��اء م��ن قب��ل املواطن��ني.  وتقط��ن 
املواطن��ة اأمين��ة عاب��د يف �سارع اجل��الء بغزة حي��ث ال ت�سلهم 
الكهرب��اء �سوى 3 �ساع��ات وتكون ب�سكل متقط��ع اأي�سا، يف وقت 
ب��ات النا���س فيه ال يعرف��ون �ساع��ة و�سلها و�ساع��ة انقطاعها. 
تق��ول عاب��د يف حدي��ث لل��راأي:" ه��ذا ا�ستهت��ار وا�ستخف��اف 

بعقولنا، مل ن�سع��ر بعد بعودة التيار الكهربائي ول نفرح لعودة 
ج��دول الثماين �ساع��ات، حتى عاد االرب��اك على اجلدول مرة 
اأخ��رى"،    مو�سح��ة اأن الكثريي��ن اعتق��دوا اأن ه��ذا االإرب��اك 

كان ب�سب��ب وج��ود املنخف���س اجل��وي العميق 
االأ�سبوع املا�سي، لكن و�س��ول التيار الكهربائي 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-الراأي-�سمر العرعري  
اأثري موؤخرًا خرب ع��ن مقرتح يتم تداوله الإقامة 
دول��ة فل�سطيني��ة على اأج��زاء من �سين��اء، حيث 
عر���س ال�سي�س��ي م�ساعف��ة م�ساح��ة قط��اع غزة 

خم�س مرات داخل �سيناء.
وي�س��ري التقرير اإىل اأن اخلط��ة �سيغت على مدى 
اأ�سابي��ع بدع��م اأمريك��ي، حي��ث اق��رتح ال�سي�س��ي 
اقتط��اع 1600 كيلو م��رت مربع من �سيناء و�سمها 
منزوع��ة  فل�سطيني��ة  دول��ة  واإقام��ة  للقط��اع، 

ال�سالح حتت حكم عبا�س.
وكان الوزي��ر االإ�سرائيل��ي الدرزى اأي��وب قرا قد 
زع��م يف تغري��ده على ح�سابه مبوق��ع التدوينات 
الق�سرية »تويرت« اأن ترامب ونتنياهو �سيناق�سان 
اق��رتاح م�سري الإقامة دول��ة فل�سطينية يف غزة 

و�سيناء.
م�س��ادر اإ�سرائيلي��ة نف��ت ما مت احلدي��ث عنه من 
قب��ل الوزي��ر قرا، حي��ث و�س��ف زعي��م املعار�سة 
االإ�سرائيلي��ة يت�سح��اق هريت��زوج ت�سريحات��ه ، 
والت��ي زع��م فيه��ا اأن الرئي���س االأمريك��ي دونالد 
االإ�سرائيل��ي بنيام��ني  ال��وزراء  ترام��ب ورئي���س 
دول��ة  الإقام��ة  خط��ة  �سيعتم��دان  نتنياه��و 
»كاذب��ة«  باأنه��ا  و�سين��اء،  غ��زة  يف  فل�سطيني��ة 
وخط��رية ج��دا وما كان لها اأن ت�س��در عن م�سئول 

اإ�سرائيلي، داعيا اإىل اإقالته من من�سبه.

فلسطين هي فلسطين
اأك��د  ال�سيا�س��ي يو�س��ف رزق��ة  الكات��ب واملحل��ل 
، واأن تل��ك امل�ساري��ع  اأن فل�سط��ني ه��ي فل�سط��ني 
الق�سي��ة  ح��ّل  حاول��ت  الت��ي  اال�ستعماري��ة 
الفل�سطيني��ة خ��ارج اإطار االأرا�س��ي الفل�سطينية 
عدي��دة ، وجله��ا تق��وم عل��ى التوط��ني يف اأماك��ن 
التواج��د وال�ست��ات، وبع�سه��ا يتحدث ع��ن اأرا�س 

بديلة ك�سيناء مثال.

"ق��را" يف  الوزي��ر  ن�س��ره  م��ا  اأن  رزق��ة  واأو�س��ح 
تغري��ده ل��ه عل��ى "توي��رت"، ح��ول اخلط��ة التي 
م��ن  )اإ�سرائي��ل(  �سيعف��ي  ال�سي�س��ي  اقرتحه��ا 
املوافق��ة عل��ى اإقامة دول��ة فل�سطيني��ة بال�سفة 
الغربي��ة، وبالت��ايل اإعفاءه��ا م��ن االن�سحاب من 
هن��اك، معتربا اأن تبني اخلط��ة امل�سرية �سيمهد 
الطري��ق "اأم��ام حتقي��ق �س��الم �سامل م��ع حتالف 

الدول ال�سنية يف املنطقة".
وق��ال الكاتب عرب �سفحته عل��ى مواقع التوا�سل 
االجتماع��ي الفي���س بوك :" اأنن��ا يف فل�سطني مل 
ن�سم��ع عن خطة ر�سمية لعب��د الفتاح ال�سي�سي يف 
اإطار ه��ذا املقرتح اإال م��ن م�سادر يهودي��ة، ومنها 
هذا امل�سدر ) اأيوب القرا(، ومن املعلوم لنا م�سبقا 
اأن م�س��ر يف هذا العهد وفيما قبله من عهود كانت 
ترف�س هذا امل�سروع واأمثاله، وكذا الفل�سطينيون 
يرف�س��ون ه��ذا امل�س��روع واأمثال��ه، وق��د اأحبطوا 
مت�س��كا  اأ�س��د  الي��وم  وه��م   ، ١٩٥٦م  يف  اأمثال��ه 
بفل�سط��ني واأر���س فل�سط��ني، ويرف�س��ون تب��ادل 

االأرا�سي مع �سيناء؟!"
واأ�ساف :" امل�سادر التي تتحدث عن حّل الق�سية 
الفل�سطينية خ��ارج االأرا�سي الفل�سطينية، �سواء 
احل��ل يف �سين��اء، اأو احل��ل االإقليم��ي، القائ��م يف 
جوه��ره عل��ى التوطني، ه��ي م�س��ادر اإ�سرائيلية، 
وهي اليوم حتاول اأن ت�ستغل التغريات يف مكانني:
االأول يف وا�سنط��ن حي��ث ت�ستق��ر اإدارة ترام��ب 
التي توؤي��د (اإ�سرائيل( فيما تري��د، وتوؤيد احلل 
يعي��ق  م��ا  امل�ستوطن��ات  يف  ت��رى  وال  االإقليم��ي، 

ال�سالم. 
  وتاب��ع :" اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بامل��كان الث��اين فه��و  
التغ��ريات يف املنطق��ة العربية مب��ا فيها من متزق 
وت�س��رذم، وابتع��اد ع��ن الق�سي��ة الفل�سطيني��ة ، 
واالجت��اه ملواجه��ة اخلط��ر االإيراين الق��ادم من 
ال�س��رق، وم��ن ثم��ة جن��د نيتنياه��و يتح��دث عن 

حتال��ف مع الدول ال�سنية، وجن��د الدول ال�سنية 
تعظ��م اخلط��ر االإي��راين عل��ى ح�س��اب اخلط��ر 
االإ�سرائيل��ي ، وي��كاد اخلطر االإي��راين اأن يذهب 
بخط��ر االحت��الل ال�سهيوين اإىل ع��امل الن�سيان 
موؤك��دًا  اأن فل�سطني هي فل�سطني، وال حل للق�سية 

خارج فل�سطني مهما طال الزمن.
ب��دوره، اأكد اأ�ستاذ العل��وم ال�سيا�سية يف اجلامعة 
مل  ال�س��ورة  اأن  الب�سو���س  د.هان��ى  االإ�سالمي��ة 
تت�س��ح  بع��د ح��ول م��ا اإذا هن��اك خط��ة ر�سمي��ة 
اأن��ه ووفق��ا ملرك��ز  به��ذا اخل�سو���س، الفت��ًا اإىل 
اأبح��اث كبري يف وا�سنطن ب��اأن خطة متعلقة بهذا 
املو�س��وع قدم��ت  للرئي���س ال�ساب��ق اأوبام��ا، لكنه 
رف���س التعام��ل معه��ا، م�س��ريا اأنه ميك��ن احلديث 
عنها يف الوقت الراهن يف ظل االإدارة االأمريكية 

اجلديدة برئا�سة ترامب .
وق��ال الب�سو�س لل� " ال��راأي" :" ال ميكن الأحد اأن 
يطب��ق امل�سروع اأو يفر�سه بالق��وة، ولكن يف �سوء 
االنق�سام الفل�سطيني وعدم وجود برنامج �سيا�سي 
فل�سطين��ي يجعل امل�ساألة اأ�سه��ل، بحيث يتم عزل 
ال�سفة وتك��ون تبعيتها ل��الأردن يف الغالب موؤكدًا 
اأن كل م��ا يت��م تداول��ه جمرد اقرتاح��ات تعتمد 
على التطورات ال�سيا�سية والقبول الفل�سطيني " 
حالي��ا  تت��م  ل��ه  التمهي��د  :" حماول��ة  واأ�س��اف 
وال�سواه��د كث��رية وذل��ك بخل��ق قناع��ة لقبوله 

خا�سة عالقة حما�س مع م�سر" 

مخطط ومصالح مشتركة
من جانبه، قال الكاتب واملحلل ال�سيا�سي فايز اأبو 
�سمالة ل� " الراأي "  :" نعم �سيحدث فهذا خمطط 
اإقليم��ي توافق عليه اأمريكا وفيه م�سلحة لعديد 
م��ن الدول العربية التي ت��رى يف اإ�سرائيل حليفا 

اأو �سديقا"
واأ�س��اف اأبو �سمالة :" ويقوم على حل مت�سعب يف 

املنطقة ي�سارك فيه الدول العربية التي ت�سريها 
الروؤي��ا االأمريكية  ا�ستطرد بالقول:" ال اأظن اأن 
الو�س��ع الفل�سطين��ي الراهن بق��ادر على مواجهة 
ه��ذا املخط��ط طامل��ا ظل��ت القي��ادة الفل�سطينية 
ترى بنف�سها الوحيدة القادرة على قيادة ال�سعب 
الفل�سطيني��ة الفتا اأن اخلطة اإ�سرائيلية، ا�ستغل 
عليه��ا االإ�سرائيلي��ون م��ن زمن وتاأت��ي ثمارها من 

و�سول ترامب للرئا�سة.
واأك��د اأن النف��ى م��ن قب��ل نتينياه��و  ال يعن��ي اإال 
التموي��ه والتغطي��ة عل��ى امل�س��روع حت��ى ي�سب��ح 
واقع��ا و يعني عدم اإحراج م�سر الت��ي ن�سب اإليها 
التفري��ط  بج��زء م��ن اأر�س م�س��ر ، م�س��ددًا على 
اأن احلقيق��ة التي تعمل عليه��ا اإ�سرائيل ال تنفي 

ذلك.
وب��ني الكات��ب اأن احل��ل االإقليمي �سينف��ذ ولي�س 
اأم��ام  ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة اإال القب��ول والر�سا 
باعتب��ار اأنه��ا  ال متتلك اآلي��ة االعرتا�س واإف�سال 
امل�سروع .   وتابع اأبو �سمالة :" الهدف من امل�سروع 
لي�س غ��زة ب��ل  كل الق�سية الفل�سطيني��ة واأر�س 
ال�سف��ة الغربي��ة، بحيث يق��وم  احل��ل االإقليمي 
عل��ى تب��ادل االأرا�س��ي بحي��ث ترب��ح غ��زة اأر�س 
وال�سف��ة الغربية تخ�سر االأر�س التي تقام عليها 
امل�ستوطن��ات وان تق��دم م�سر اأر���س لغزة وتاأخذ 
مقاب��ل ذل��ك اأر���س يف جن��وب اإ�سرائي��ل ، ومم��ر 

لالأردن ومال للجميع" 
واأك��د اأن اخلط��ة اأعدها االإ�سرائيلي��ون منذ زمن 
به��دف  ال�سيطرة على اأر�س ال�سف��ة الغربية من 
%40 اإىل %50 من اأر�س ال�سفة الغربية على 
اأن يك��ون �س��كان ال�سف��ة الغربية حك��م ذاتي مع 
االأردن و�س��كان غزة دولة مع��رتف بها مع الجئي 
ال�ست��ات م��ن لبن��ان و�سوري��ا وهك��ذا ي�س��ري احلل 
النهائ��ي للق�سي��ة الفل�سطيني��ة م��ن خ��الل احلل 

االإقليمي الذي وافق عليه ترمب.

"دولة فلسطينية في سيناء" هل يستطيع االحتالل تحقيقه ؟؟
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غزة- الراأي
ال ي��زال االقت�س��اد الفل�سطين��ي يعي���س حال��ة م��ن امل��وت 
ال�سريري نتيجة احل�سار املفرو�س على قطاع غزة والذي 
يدخل عامه احلادي ع�سر، رغم الدعوات واملطالبات التي 
تدع��و اإىل اإنق��اذه قب��ل ف��وات االآوان.   تقري��ر حقوق��ي 
االإ�سرائيلي��ة،  "چي�ساه–م�سل��ك"  جلمعي��ة  اإ�سرائيل��ي، 
)مرك��ز للدف��اع عن حرّي��ة التنق��ل– هي موؤ�س�س��ة حقوق 
اإن�س��ان اإ�سرائيلي��ة(، قال اإن اإحداث تغ��ري يف االقت�ساد يف 
قطاع غ��زة، مرتبط ب�سكل كبري بال�سلط��ات االإ�سرائيلّية.    
االقت�سادي��ة  اجلوان��ب  م��ن  ثالث��ة  التقري��ر  تن��اول 
املت�سررة من املمار�س��ات اال�سرائيلية يف قطاع غزة، وهي: 

تكنولوجيا املعلومات، والن�سيج واملالب�س، والزراعة.
وبني اأن  التقيي��دات االإ�سرائيلية بخ�سو�س تقييد ارتفاع 
��ات النق��ل اخل�سبية )م�ست��اح( والتي  الب�سائ��ع عل��ى من�سّ
حت��دد االرتفاع االأق�سى لكل من�س��ة خ�سبية ب� 1.22 �سم 
للب�ساع��ة غ��ري الزراعي��ة، جتع��ل تكلف��ة نق��ل الب�سائ��ع 
اأك��ر كلف��ًة.   واأ�س��ار اإىل اأن معظ��م االإنت��اج الزراع��ي يف 
غ��زة ال ي��زال ت�سويقه حمظ��وًرا يف ال�س��وق االإ�سرائيلّية، 
وال  ينب��ع ه��ذا احلظر من اعتب��ارات �سّحي��ة، على الرغم 
م��ن اأن ت�سوي��ق ه��ذه الب�سائع يف اأ�س��واق ال�سّف��ة الغربية 
ُمت��اح لكن وفق قائمة حم��دودة.    و�س��دّد اأن قائمة املواد 
الت��ي تعتربها اإ�سرائي��ل "ثنائية اال�ستخ��دام" توؤدي اإىل 
اإجها���س اإمكانيات من��ّو امل�سال��ح التجارية هن��اك، وتعيق 
اإمكاني��ة ا�ستم��رار عملها كم��ا ينبغي.    وب��ني، اأن اأ�سحاب 
املب��ادرات يف جم��ال تكنولوجي��ا املعلوم��ات "هاي-تي��ك" 
يف قط��اع غ��زة، ينظ��رون باأ�س��ف اإىل كيفي��ة خ�سرانه��م 
ملناق�س��ات كان من املمكن اأن يفوزوا بها، وانتقالها اإىل اأياٍد 
اأخرى، وذلك ب�سبب عدم قدرتهم على اخلروج من القطاع 
وا�ستعرا�س قدراتهم وم�ستوياتهم العالية.    وفيما يخ�س 
تكنولوجي��ا املعلوم��ات ب��ني التقري��ر بع��د نهاي��ة العملية 
الع�سكرية "اجلرف ال�سام��د"، التقينا ب�سبعة من اأ�سحاب 
�س��ركات عامل��ة يف جم��ال تكنولوجي��ا املعلوم��ات يف قطاع 
غ��ّزة، وق��د قّدر اأولئ��ك باأنه��م يبيعون نح��و 15 باملئة من 
املنتج��ات واخلدمات الت��ي يوفرونها يف ال�سّف��ة الغربية.    
ورغ��م اأنه للوهل��ة االأوىل يبدو اأن هذا القط��اع اأقل تعلًقا 
بتنّق��ل االأ�سخا���س، واأن��ه باإمكان��ه التغلب عل��ى احلواجز 
واأوام��ر احلظ��ر االإ�سرائيلية ع��رب ا�ستخ��دام االت�ساالت 
االإلكرتوني��ة، اإال اأن التقيي��دات االإ�سرائيلي��ة املفرو�س��ة 
على التنّقل ق��د ا�سطرتهم اإىل ا�ستب��دال اأ�سواقهم داخل 
ال�سّفة الغربي��ة باأوروبا وبالدول العربي��ة، الأن �سفرهم، 

يف اأف�سل احلاالت كان ُمتاًحا عرب معرب رفح. 
وق��ّدر امل�سارك��ون اأن��ه ويف ح��ال اأتيح��ت له��م وملوّظفيه��م 
اإمكاني��ة ال�سف��ر اإىل ال�سّف��ة الغربي��ة، �سيك��ون باإمكانهم 
منتجاته��م  م��ن  املئ��ة  يف   40 اإىل   30 ب��ني  م��ا  ت�سوي��ق 
وخدماته��م بال�سف��ة، وهذا يعني باأنه��م �سيكونون قادرين 

على م�ساعفة ن�سبة مبيعاتهم هنالك. 

منافسة المنتوجات
اإىل جان��ب ذلك، فقد قّدر امل�ساركون باأن ال�سركات يف غزة 
ق��ادرة على توف��ري منتج��ات ذات م�ستويات ج��ودة تعادل 
جودة املنتجات التي تعر�سها �سركات من ال�سّفة الغربية، 
ا، وذلك ب�سب��ب َكون االأيدي العاملة  باأ�سع��ار اأكر انخفا�سً
يف غ��زة اأق��ل كلف��ة.    وتاب��ع التقرير: مل حت��َظ �سناعة 
التكنولوجي��ا واالت�س��االت يف غ��ّزة بالت�سهي��الت القليل��ة 
الت��ي حظي��ت به��ا �سناع��ات اأخرى بع��د اجن��الء العملية 

الع�سكرية االإ�سرائيلية "اجلرف ال�سامد".
 فق��د خلقت التقييدات التي تفر�سه��ا اإ�سرائيل على تنّقل 
االأ�سخا���س والب�سائ��ع من غزة، رادًع��ا، ومل يعد زبائن من 
ال�سّف��ة الغربية يتوجهون اإىل م��زودي اخلدمات من غزة 

لغر�س تلّقي اخلدمات. 

وق��ال: اإن ق��درة املوظف��ني عل��ى التنّقل، وبال��ذات رفيعي 
ال�س��اأن منهم كما ي�سهد العاملون يف ه��ذا القطاع التجارّي، 
�سروري��ة لك��ي يتمكن��وا من اق��رتاح حلول للم�س��اكل التي 
ق��د تن�ساأ لدى م��ن يقومون ب�س��راء خدماته��م، اإىل جانب 
�س��رورة م�ساركتهم يف "َم�سهد" ع��امل �سناعة التكنولوجيا 
الفائق��ة والتكنولوجي��ا ب�س��كل ع��ام يف كل م��ن ال�سّف��ة 
الغربي��ة واإ�سرائي��ل.   واأ�س��اف، اإن��ه م��ن غ��ري ال��كايف اأن 
توق��ع ال�س��ركات يف غ��زة عل��ى م�ساري��ع جدي��دة، ب��ل من 
��ا من اأج��ل ُمتابعة التط��ورات يف قطاع  امله��م اخل��روج اأي�سً
تكنولوجي��ا املعلوم��ات يف كل من ال�سّف��ة واإ�سرائيل، ولكي 
يتمّكن��وا م��ن اق��رتاح خدماته��م عل��ى �س��ركات جلدي��دة. 
وب��ني اأن هذا القطاع ال�سناعي هو قطاع �سديد احل�سا�سية 
ملو�س��وع تزوي��د الكهرباء غ��ري املنتظم يف غ��ّزة.   كما واأن 
اإ�سرائي��ل تق��وم بحظ��ر دخول مع��دات حيوي��ة اإىل غزة، 
التي تعتربه��ا ُمنتجات "ثنائية اال�ستخ��دام" وبذا، فاإنها 
حتجب عن ال�س��ركات العاملة يف هذا القطاع يف غزة اآفاق 

التطور وزيادة نطاق االأعمال واخلدمات التي توفرها. 

قطاع النسيج والمالبس
ان  التقري��ر  يف  ج��اء  واملالب���س،  الن�سي��ج  يخ���س  وفيم��ا 
"اجل��رف  الع�سكري��ة  العملي��ة  بع��د  �سمح��ت  اإ�سرائي��ل 
ال�سامد"، بت�سوي��ق ب�سائع معينة من قطاع غزة يف اأ�سواق 
ال�سّف��ة الغربية، ومن �سمنها الن�سي��ج واملالب�س. ويف �سهر 
ت�سري��ن ثاين من العام 2014، انطلق��ت ال�ساحنة االأوىل 

املحملة باملالب�س من قطاع غّزة اإىل ال�سّفة. 
ويف اآذار م��ن العام التايل مت ال�سماح بت�سويق حمدود جدا 
ا.  للب�سائ��ع من غ��زة يف اإ�سرائيل، مب��ا ي�سمل الن�سي��ج اأي�سً
وب��ني ان��ه �س��ارك اأربع��ة م��ن املنتج��ني الذي��ن كان عملهم 
ب�س��كل اأ�سا�س��ي يف جم��ال ت�سوي��ق الب�سائ��ع الإ�سرائيل، يف 

املجموعة البوؤرية التي عقدناها قبل عامني. 
وح��ني عدن��ا للتوا�س��ل معه��م الي��وم، ات�س��ح لنا ب��اأن اأحد 
ه��وؤالء قد ق��ام بت�سويق ب�سع��ة �سحن��ات يف اإ�سرائيل، اأما 
االآخ��رون فل��م يتح لهم االأم��ر مطلًقا. وق��د حتّدثنا، بناًء 
عل��ى ذلك، مع اأح��د ال�سناعي��ني الذي ي�س��وق ب�ساعته يف 
ال�سّف��ة، رغم ع��دم م�ساركت��ه يف املجموع��ة البوؤرية التي 
عقدناه��ا قبل عام��ني.   واأ�س��ار اإىل اأن الكمّي��ات التي يتم 
ت�سويقه��ا ح��وايل ثالث �ساحن��ات تخرج من غ��ّزة باجتاه 
ال�سّف��ة الغربي��ة يف كل �سه��ر. مل تتحق��ق خ��الل العامني 
املا�سي��ني توّقع��ات امل�سارك��ني يف بحثن��ا، الذين ق��ّدروا يف 

العام 2014 باأنهم �سيكونون قادرين على ت�سدير نحو 30 
�ساحنة من االأن�سجة واملالب�س �سهرًيا.

 ه��ذا يعن��ي ب��اأن ع��دد ال�ساحن��ات الت��ي تخرج الي��وم من 
القطاع تعادل نحو 10 باملئة مما توّقعه التّجار. 

8 ماليين شيقل
وبح�س��ب ت�سريح رئي�س احتاد �سناعة االأن�سجة واملالب�س 
يف غ��ّزة، تي�س��ري االأ�ستاذ، فاإن جممل مدخ��ول هذا القطاع 
التجاري قد بلغ يف العام 2016 نحو 8 ماليني �سيقل، وهو 
ما ي�سكل ارتفاًعا بنحو 60 باملئة مقارنة مع العام 2015.

 ووف��ق اأقوال��ه، فاإن هنالك نحو 26 �سرك��ة تقوم بت�سويق 
منتجاته��ا اإىل ال�سّفة من �سمن ال�سركات ال�160 امل�سجلة 
يف االحت��اد، ع��دا عن 18 �سرك��ة تقوم بت�سوي��ق ب�سائعها 
يف اإ�سرائي��ل.   وق��ال التقرير اإن الت�سوي��ق يف اإ�سرائيل ال 
يظه��ر يف االإح�سائي��ات التي ت�سري اىل خ��روج ال�ساحنات 
اإىل اإ�سرائي��ل ع��رب مع��رب ك��رم اأب��و �س��امل، وذل��ك ب�سب��ب 
م�سكلة اإ�سدار فواتري املقا�سة، ولذا فاإن ال�ساحنات تخرج 
اإىل ال�سّف��ة اأواًل، حي��ث يت��م ا�ستكم��ال جمي��ع املعام��الت 
ال�سريبي��ة هنال��ك، وم��ن ث��م توا�س��ل الب�سائ��ع طريقه��ا 

باجتاه اإ�سرائيل.
 وب��ني فيما يخ�س ع��دد العاملني  يف العام 2000 اأنه َعمل 
يف قطاع االأن�سجة 37 األف عامل، اأما يف العام 2005 فقد 
عم��ل يف ذل��ك القط��اع نح��و 25 األف��ا.    وت�س��ري تقديرات 
احت��اد �سناع��ة الن�سي��ج واملالب���س يف قطاع غ��زة اأن عدد 
العامل��ني يف هذا القطاع ال�سناعي خ��الل العام 2015 قد 
راوح ال�ثالثة اآالف عاماًل، و�سكل ارتفاًعا مقارنة مع العام 
2014 حيث عمل يف هذا القطاع ما ُيقارب 2.500 عامل 

وعاملة.
 وق��د ارتف��ع عدد ه��وؤالء الي��وم اإىل خم�س��ة اآالف عامال، 
اأي م��ا ن�سبت��ه نح��و 20 يف املئة م��ن عدد العامل��ني يف هذا 
القط��اع يف الع��ام 2005.    واأ�س��ار التج��ار قب��ل عام��ني، 
اىل اأنه��م وم��ن اأجل اأن يتمكنوا م��ن الت�سويق والعودة اإىل 
طاق��ة اإنتاجية ترتاوح ما ب��ني 50-40 باملئة من الطاقة 
االإنتاجي��ة يف ف��رتة ال��ذروة الت��ي �سهده��ا ه��ذا القط��اع، 
فعليه��م اأن يتعرفوا من جديد على ال�س��وق يف ال�سّفة، واأن 
يج��ددوا عالقاته��م مع التجار هنال��ك قائليني:" لي�س من 
ال�سهل التعرف على ال�س��وق بعد �سنوات طويلة ُمنعوا فيها 
م��ن اإقامة عالقات جتاري��ة".  وتابع التجار بالقول:"  اإن 
التاج��ر يق��وم باإر�سال ما ب��ني 500 اإىل 1.000 قطعة يف 

الطلبي��ة الواح��دة، ويف ه��ذه احلالة فاإنه م��ن غري املربح 
ل��ه اأن مي��ّول تكلفة النقل لوح��ده. اإن نقل احلموالت عرب 
ال�ساحن��ات من املخزن يف غّزة و�سوال اإىل حاجز ترقوميا 
ق��رب اخللي��ل يكل��ف اأك��ر م��ن 3.000 �سي��كل، ول��ذا فاإن 
جت��ار غّزة يقوم��ون بتجميع نقلياتهم ومن ث��م يتقا�سمون 
نفقاته��ا، وب��ذا يقومون بتوف��ري الكلفة العالي��ة.   وتابع: 
ه��ذه احلالة ق��د تتغري لالأ�س��واأ بعد �سح��ب اإ�سرائيل اآالف 

الت�ساريح اخلا�سة بالتجار.
 وي�س��ري رئي���س االحت��اد، تي�س��ري االأ�ست��اذ، اإىل اأن الفرتة 
االأخ��رية قد �سهدت حماوالت االحتاد لاللتقاء مع ممثلني 
يف اإ�سرائي��ل م��ن اأج��ل حت�س��ني حال��ة الت�سوي��ق وتعزي��ز 
العالق��ات التجارية، لكن الأن جتار غّزة مل يعودوا ميلكون 
ت�ساريًح��ا، فاإن هذه اللقاءات ق��د مت اإلغاوؤها، وبناء عليه 

فاإن الت�سويق اإىل اإ�سرائيل �سيتاأثر ب�سكل كبري. 

قطاع الزراعة 
وفيم��ا يخ���س الزراع��ة، ج��اء يف التقري��ر: التقين��ا قبل 
عام��ني، يف اإط��ار املجموع��ة البوؤري��ة البحثّي��ة، بثماني��ة 
ممثل��ني عن قطاع الزراعة يف غ��ّزة، وكان من �سمن هوؤالء 
خم�س��ة جت��ار ومزارع��ني تابع��ني جلمعي��ات ولتعاوني��ات 
زراعي��ة، اإىل جانب اثن��ني من التج��ار امل�ستقلني وخمت�س 
يف جم��ال الت�سويق الزراع��ي يف اال�سواق اخلارجية لقطاع 

غزة.
اإزال��ة التقيي��دات  اآن��ذاك باأن��ه يف ح��ال   وق��ّدر ه��وؤالء 
االإ�سرائيلية املفرو�سة على الت�سويق من غزة اإىل ال�سّفة، 
فاإن��ه �سيك��ون باالإم��كان يف كل �سهر ت�سوي��ق 200 �ساحنة 
حمملة باملنتجات الزراعية اإىل ال�سّفة، اأي ما ن�سبته نحو 

الزراعي. غّزة  اإنتاج  من  املئة  يف   30
 واأ�سار التقرير اإىل انه يف بداية �سهر ت�سرين ثاين 2014، 
انطلق��ت ال�ساحن��ة االأوىل، حمملة باخليار، م��ن غّزة اإىل 
ال�سّف��ة، وقد كانت ه��ذه هي االإر�سالي��ة االأوىل بعد م�سي 
�سبع��ة اأعوام م��ن احلظر االإ�سرائيل��ي ال�سام��ل. واأن اأنواع 
املنتج��ات الزراعي��ة التي باالإمكان ت�سويقه��ا من غّزة اإىل 
ال�سّفة حم��دودة، وبع�سها مو�سم��ي، كامللفوف والقرنبيط، 
والت��ي تعّد فر�س��ة ت�سويقها ق�سرية ج��ًدا.    ويتم ت�سويق 
املنتج��ات الزراعي��ة اإىل ال�سّفة يف اأي��ام حُمددة فح�سب: 
اأيام االأحد، الثالثاء، واخلمي�س. ويف يوم خروج املنتجات 
الزراعي��ة، يت��م اإج��راء فحو�س��ات خمربي��ة يق��وم به��ا 
موظف��ون تابعون لوزارة الزراع��ة االإ�سرائيلّية على معرب 
ك��رم اأب��و �سامل، وه��ذا اإىل جان��ب الفحو�س��ات الروتينية 
للب�سائ��ع الداخل��ة واخلارج��ة، وت�ستم��ر عملي��ة فح���س 
الب�سائ��ع نح��و �ساعة.    وعن الكمّيات الت��ي يتم ت�سويقها، 
فقد بلغ املعدل ال�سهري ل�ساحنات املنتجات الزراعية التي 
يت��م ت�سويقها من غ��زة اإىل ال�سّف��ة بدًء من �سه��ر ت�سرين 
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�ساحنة، وهي ثلث الكمية التي توقعها التجار.
 ويف �سه��ر اآذار م��ن الع��ام 2015 �ُسم��ح بت�سوي��ق البندورة 
والباذجن��ان م��ن غ��زة يف اإ�سرائي��ل، وذل��ك ب�سب��ب حلول 
ال�سن��ة ال�سبتّية اليهودي��ة )�سنة �سميط��اه، والتي حُتظر 
فالح��ة، حراثة اأو زراع��ة النبات، مّرة كل �سبع �سنوات يف 
االأرا�س��ي املقد�سة كما حتدده��ا ال�سريعة اليهودّية، حيث 
ميكن، بح�س��ب ال�سريعة، اأكل اخل�س��ار والفواكه املزروعة 
يف احلق��ول التابع��ة لغري اليهود خ��ارج الّدي��ار املقد�سة(، 
وق��د مت االأم��ر ع��رب ح�س��ة �سهري��ة تبل��غ 250 ط��ن م��ن 
البن��دورة و50 طنا �سهري��ا للباذجنان. ي�سار اىل اأنه حني 
مت ال�سم��اح بت�سويق الب�سائع الزراعي��ة يف اإ�سرائيل، فقد 
طول��ب التج��ار م��ن غ��زة باإر�س��ال عين��ات ع��ن منتجاتهم 
الزراعية من اأجل فح�سها يف اإ�سرائيل، وقد �ُسِمح من �سمن 
تل��ك املنتج��ات وقت��ذاك بت�سوي��ق البن��دورة والباذجنان 

فح�سب. 

على حافة االنهيار

إحداث تغيير باالقتصاد الفلسطيني 
مرتبط بشكل كبير بالسلطات اإلسرائيلّية 
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تق��ول عاب��د يف حدي��ث لل��راأي:" هذا 
مل  بعقولن��ا،  وا�ستخف��اف  ا�ستهت��ار 
ن�سعر بعد بع��ودة التيار الكهربائي ول 
نف��رح لعودة ج��دول الثم��اين �ساعات، 
حت��ى ع��اد االرباك على اجل��دول مرة 

اأخرى"، 
 مو�سح��ة اأن الكثريين اعتقدوا اأن هذا 
االإرب��اك كان ب�سب��ب وج��ود املنخف���س 
اجل��وي العمي��ق االأ�سب��وع املا�س��ي، لكن 
و�س��ول التيار الكهربائي ل�ساعات قليلة 
قد ت�س��ل لثالث �ساعات فقط حتى بعد 
انح�س��ار املنخف�س اأو�س��ح اأن املنخف�س 
مل يكن �سبب��ا يف اإرباك اجلدول كما هو 

عليه االآن. 
ف��اإن  حديثه��ا،  يف  ذكرت��ه  م��ا  ووف��ق 
املواط��ن الفل�سطين��ي يف غ��زة مل يع��د 
ي�س��دق �سرك��ة الكهرب��اء بتات��ا �س��واء 
ت�سوقه��ا  الت��ي  االأع��ذار  اأو  باحلج��ج 
للنا���س، مت�سائلة:" من حقن��ا اأن نعرف 
اأي��ن يذهب ال�سوالر الذي دخل بتمويل 

قطري"؟

استخفاف بالمواطن
عاي��دة  املوظف��ة  ال��راأي،  وت�ساركه��ا 
احلداد، الت��ي اأو�سحت اأن و�سول التيار 
الكهربائ��ي اإىل منطق��ة الزيت��ون �سرق 
غ��زة حيث تقطن هي، ال ي�سل اإىل اأربع 

�ساعات متوا�سلة.
اأن  لل��راأي،  احل��داد يف حدي��ث  وتب��ني 
الكهرب��اء ب��داأت تع��ود كم��ا كانت وقت 
االأزمة ولكن ب�سكل تدريجي ال تتجاوز 
االأربع �ساعات، وخالل ال�ساعات القليلة 
الت��ي ياأتي فيه��ا التي��ار الكهربائي يتم 

قطعه اأكر من مرة.
ويعي�س املواطنني يف مدينة رفح جنوب 
قطاع غ��زة، ذات املعان��اة نتيجة اخللل 
الوا�س��ح يف و�س��ول التي��ار الكهربائ��ي 
اإىل من��ازل املواطن��ني، حي��ث ال ت�س��ل 
الكهرباء �سوى �ساع��ات قليلة ال يتمكن 
اأو رب��ة املن��زل  معه��ا املواط��ن الع��ادي 
من اإجن��از كاف��ة االأاأعمال الت��ي تتعلق 

بوجود الكهرباء.
تق��ول رب��ة البي��ت اأم اأحم��د ج��ودة:" 

ال  الث��الث  الكهرب��اء  �ساع��ات  خ��الل 
املن��زل  اأعم��ال  كل  اإجن��از  م��ن  اأمتك��ن 
خا�سة العجن واخلبز وغ�سيل املالب�س، 
ال�ساغ��ل  ال�سغ��ل  بات��ت  فالكهرب��اء 
اليومي��ة  بحياتن��ا  تتعل��ق  كونه��ا  لن��ا 
".    وتوؤكد املواطنة التي ت�سكن قرب 
ا�سط��رت  اأنه��ا  رف��ح،  يف  زع��رب  دوار 
لال�ستيق��اظ يف �ساعات اللي��ل املتاأخرة 
الجن��از م��ا ميك��ن اإجن��ازه، خا�س��ة اأن 
التي��ار الكهربائ��ي مل ي�س��ل منزلهم اإال 
بع��د ال�ساع��ة الواح��دة بع��د منت�س��ف 

الليل.

مولدين فقط
الناط��ق با�س��م �سرك��ة كهرب��اء غ��زة، 
طارق لبد اأكد عدم وجود جدول حمدد 
لو�س��ول التي��ار الكهربائ��ي بالقطاع، يف 

ظل تعطل اخلطوط امل�سرية .
اإن  لل��راأي:"  حدي��ث  يف  لب��د  وق��ال 
ال�سركة تعمل على مولدين فقط، حيث 
اأن كمي��ة الكهرب��اء املتوف��رة لدين��ا يف 

�سرك��ة التوزي��ع ه��ي 170 ميج��ا واط 
فق��ط يف حني يحت��اج القطاع اإىل 600 
ميج��ا واط"، مو�سح��ا اأن ه��ذه الكمية 
تعترب ربع احتياجات القطاع من م�سادر 
الطاق��ة.  واأ�ساف: اإن جدول الكهرباء 
�س��ت  اإىل  حت�س��ن  احل��ايل  الوق��ت  يف 
�ساع��ات م��ع ع��ودة اخلط��وط امل�سرية 
ومن ثم عادت لالنقطاع"، م�سريا اإىل اأن 
انقط��اع اخلطوط امل�سري��ة يوؤثر كثريا 

على جدول التوزيع.
ووف��ق ما ذكره يف حديث��ه فاإن ا�ستقرار 
جدول الكهرباء مرتبط ارتباطا كبريا 
با�ستق��رار اخلط��وط اال�سرائيلية، ويف 
حال ف�سلها �سيوؤثر ذلك على اجلدول.   

الطاقة توضح
من جهتها اأكدت �سلطة الطاقة اأنه رغم 
اإدخال كميات من وقود املنحة الرتكية 
اإال اأن الهيئ��ة العامة للبرتول برام اهلل 
ت�ستم��ر يف مماطلته��ا يف اإدخ��ال كميات 

الوقود كاملًة.

وقال��ت يف بي��ان له��ا:" اإن ذل��ك يتزامن 
مع ت�ساعف االأحمال من قبل املواطنني 
وه��ذا  امل�سري��ة،  اخلط��وط  وانقط��اع 
عل��ى  ملح��وظ  اإرب��اك  اإىل  ي��وؤدي  م��ا 
برام��ج الكهرب��اء".   وحمل��ت الطاق��ة 
م�سوؤولي��ة هذا االإرب��اك لهيئة البرتول 
باإجراءاته��ا املتع�سف��ة والت��ي ال تلق��ي 
بااًل ملعاناة غ��زة و�سعبها، داعية جميع 
اجله��ات املعني��ة لل�سغ��ط عل��ى الهيئ��ة 
بالتوقف ع��ن ذلك وتذلي��ل اأي عقبات 
حمط��ة  وتعم��ل  اخلدم��ة.   لتح�س��ني 
اثن��ني  اأي��ام مبولدي��ن  من��ذ  الكهرب��اء 
فق��ط نتيج��ة مماطل��ة الهيئ��ة العامة 
للب��رتول ب��رام اهلل يف اإدخ��ال منح��ة 
الوق��ود الرتكي��ة.  ويعي���س قطاع غزة 
اأزم��ة كهرباء كبرية، حي��ث ي�سل التيار 
الكهربائ��ي ل��كل بي��ت ثماني��ة �ساع��ات 
ويقط��ع مثله��ا، وم��ا يع��رف بنظ��ام )8 
�ساع��ات و�س��ل و8 �ساع��ات قط��ع(، ويف 
ح��ال توقف��ت املحط��ة �سيقل���س ذل��ك 
لي�سل 6 �ساعات فقط، وما يعرف بنظام 

قطع. �ساعة  و12  و�سل  �ساعات   6

كهرباء غزة ..كالكيت مرة ثانية 
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

بالرغ��م من تق��دمي دولة قط��ر ال�سقيقة 12 
ملي��ون دوالر عل��ى م��دار ثالث��ة اأ�سه��ر لدعم 
قط��اع الكهرب��اء بغزة، يف حماول��ة للتخفيف 

م��ن االأزم��ة، اإال اأن انقط��اع التي��ار الكهربائي 
وو�سوله اإىل ث��الث اأو اأربعة �ساعات متقطعة 
ع��اد اإىل الواجه��ة م��رة اأخ��رى و�س��ط تذمر 
وا�ستياء من قبل املواطنني.  وتقطن املواطنة 

اأمين��ة عاب��د يف �س��ارع اجلالء بغ��زة حيث ال 
ت�سلهم الكهرباء �سوى 3 �ساعات وتكون ب�سكل 
متقط��ع اأي�س��ا، يف وق��ت ب��ات النا���س في��ه ال 

يعرفون �ساعة و�سلها و�ساعة انقطاعها.
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غزة- الراأي
يف حال��ة مر�سية ن��ادرة احلدوث، متك��ن اأطباء 
جمم��ع نا�س��ر الطبي من ت�سخي���س حالة طفلة 
 ،)chorea( مري�س��ة بداء الرق���س اأو كوري��ا
وه��و ح��ركات تلقائي��ة ال اإرادي وع��دم ات��زان 

بامل�سي.
واأو�س��ح رئي���س ق�سم االأطف��ال باملجم��ع د. اأحمد 
الف��را، اأن ه��ذا املر�س ن��ادر جًدا، وي�سي��ب االإناث 
اأكر م��ن الذكور بني االأع��وام )15-5( عاًما، كما 
يتميز املر���س باإ�سابة النوى القاعدية يف الدماغ، 
وع��ادة م��ا يكون بع��د اإ�ساب��ة التهاب��ات باللوزتني 

)احلمى الروماتيزماية(.
وقال د. الفرا: "يكون اأول ظهور للمر�س بتدهور 
احل��ركات الدقيقة لدى الطف��ل، وظهور حركات 
وا�سط��راب  بامل�س��ي،  ات��زان  وع��دم  اإرادي��ة،  ال 
عاطف��ي ل��دى الطفل��ة، وي�سخ�س املر���س ببع�س 
الفحو�س��ات ال�سريرية التي تثبت االإ�سابة بهذا 

املر�س".
ربيع��ًا  اخلام�س��ة  ذات  راوي��ة  الطفل��ة  اأن  واأك��د 
كان��ت تعاين من االأعرا���س ال�سابقة عند حتويلها 
للم�ست�سف��ى، بعدما كانت تتابع عند طبيب خا�س، 
وعجز ع��ن ت�سخي���س احلالة، فا�ستقبله��ا الطاقم 
الطبي بامل�ست�سف��ى، وُعر�ست احلالة على الطبيب 

حممد فار�س، الذي بدوره ا�ست�سار رئي�س الق�سم د. 
اأحم��د الفرا، ليتفقا عل��ى اأن الطفلة م�سابة بداء 
"الرق�س".  واأ�سار اإىل اأن اإجراء كافة الفحو�سات 
من االأ�سعة املقطعية والرنني املغناطي�سي، وفح�س 

ع�سب��ي كامل للطفل��ة، لتبداأ بعده��ا بالعالج على 
الفور.

ا على �سالمة الطفلة واطمئناًنا على حالتها  وحر�سً
لف��ت اإىل د. الف��را اأن��ه مت عر�س احلال��ة على د. 

ن�سال اأبو هدرو�س ا�ست�ساري جراحة اأع�ساب، ود. 
حممد اأبو ن��دى ا�ست�ساري اأع�س��اب اأطفال، اللذان 
اأكدا عل��ى نف�س الت�سخي�س ونف�س العالج. كما نّوه 
يف الوق��ت ذاته، اإىل اأن هناك حت�سن ملحوظ على 
حال��ة الطفلة، وتتاأهب للخروج من امل�ست�سفى بعد 
انخفا�س ح��دة احلركات الالاإرادية لديها، موؤكًدا 
اأنه��ا بحاج��ة اإىل متابع��ة م�ستم��رة الحتمالي��ة 

اإ�سابتها بانتكا�سة اأخرى.
وق��ال:" اإن��ه و ح�س��ب راأى الط��ب ب��اأن %35 م��ن 
احل��االت امل�ساب��ة به��ذا املر�س ممك��ن اأن تتعر�س 

لنوبات و اأعرا�س فيما بعد بني فرتة و اأخرى".
م��ن جهت��ه، قال��ت عم��ة الطفل��ة املرافق��ة لها فى 
امل�ست�سف��ى :" اإن "راوي��ة" كانت تعان��ى من ارتفاع 
�سدي��د ف��ى درج��ة احل��رارة و عل��ى اأثره��ا ظهرت 
عليه��ا ح��ركات ال اإرادي��ة، و على الف��ور ذهبنا بها 
اإىل طبي��ب خا���س �سخ�سه��ا ب��اأن ارتف��اع احلرارة 

لديها ناجتة عن التهابات يف اللوز".
ومع ا�ستمرار وجود احلرارة ا�سطر اأهل الطفلة 
ال��ذي  للذه��اب به��ا اإىل جمم��ع نا�س��ر الطب��ي 
متك��ن م��ن ت�سخي���س املر���س و مراقب��ة الطفلة 
الفحو�س��ات  بع��د  اأن تو�سل��وا  اإىل  و حركاته��ا 
وال�س��ور و االأ�سع��ة املقطعي��ة اإىل اإ�سابتها بداء 

الرق�س.

غزة- الراأي
اأك��د وكي��ل وزارة  ال�سح��ة يو�س��ف اأب��و 
الري���س، اأن وزارت��ه م�ستمرة يف التزامها 
بتغطية التاأم��ني ال�سحي لفئ��ة العمال، 
تتمت��ع  الت��ي  االجتماعي��ة  والفئ��ات 

بالتاأمني ال�سحي املجاين.
 ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماع��ه مبجل���س 
ال��وزارة ، ملناق�سة ومتابعة ع��دة ق�سايا 

يف وزارة ال�سحة.
االهتم��ام   اأن  اإىل  الري���س،  اأب��و  واأ�س��ار 
االجتماعي��ة  والفئ��ات  باالأعم��ال 
االأخ��رى يف املجتمع،  ياأتي من امل�سئولية 
ه��ذه  جت��اه  واالإن�ساني��ة  االجتماعي��ة 
عل��ى  احل�س��ول  يف  وحقه��ا  الفئ��ات، 
مراك��ز  يف  ال�سحي��ة  واخلدم��ة  الع��الج 

وم�ست�سفيات الوزارة.
واأو�س��ى جمل�س ال��وزارة بتفعي��ل العمل 
�سن��وات   5 �س��ن  دون  االأطف��ال  باإعف��اء 
ورف��ع ن�سبة التغطي��ة اخلا�سة بهم ليتم 

عالجهم باملجان.
كم��ا مت خالل االجتم��اع مناق�سة �سبط 
وامل�ست�سفي��ات  املراف��ق  يف  التدخ��ني 
عملي��ة  يف  الرقاب��ة  ودور  ال�سحي��ة، 
ال�سب��ط  عملي��ة  اىل  ا�ساف��ة  �سبطه��ا، 

االداري يف كافة مرافق الوزارة
يف ح��ني، تن��اول جمل���س اأركان ال��وزارة 
خ��الل جل�ست��ه احلدي��ث ح��ول خدم��ة 
اآلي��ة ت�سم��ح  ال��والدة وتوزيعه��ا �سم��ن 
وم��ا  اخلدم��ات  تق��دمي  يف  باالنتظ��ام 

يتالءم مع التوزيع ال�سكاين للقطاع.

غزة- الراأي
املكت��ب  رئي���س  مع��روف،  �سالم��ة  اأ�س��اد 
الطواق��م  بعم��ل  احلكوم��ي،  االإعالم��ي 
امله��ام  م��ن  العدي��د  اإجن��از  يف  الطبي��ة 
ل��دور  اإ�ساف��ة  النوعي��ة،  والعملي��ات 
العالق��ات العام��ة واالإع��الم يف تغطي��ة 
وم�سارك��ة العديد من الفعاليات املتعلقة 

بوزارة ال�سحة .
املكت��ب  ا�ستقب��ال،  خ��الل  ذل��ك،  ج��اء 
م��ن وزارة  االإعالم��ي احلكوم��ي،  وف��دًا 
م��ن  كاًل  الوف��د  �س��م  حي��ث  ال�سح��ة،  
الناطق با�س��م وزارة ال�سحة ومدير عام 
العالق��ات العام��ة واالإع��الم  د.اأ�س��رف 
اق��درة ، وراف��ق الق��درة يف زيارت��ه كال 
من:حذيفة اأبو هني، نور الدين عا�سور .
ورح��ب مع��روف بالوف��د الزائ��ر، مثني��ًا 
عل��ى دوره��م يف التوا�س��ل م��ع املوؤ�س�سات 

االإعالمي��ة يف حاالت الط��وارئ واإطالع 
اجلهات االإعالمية على جمريات احلدث 
.    م��ن جهته،  �سك��ر القدرة اإدارة املكتب 
عل��ى اال�ستقب��ال، مق��درًا ال��دور الفاعل 
االإع��الم  احت��واء  يف  االإع��الم  ل��وزارة 
املوؤ�س�س��ات  م��ع  والتوا�س��ل  احلكوم��ي 
واالإعالمي��ة  وال�سحفي��ة  احلكومي��ة 
اأو  بالزي��ارات  �س��واء  ا�ستثن��اء  دومن��ا 

تقدمي امل�سورة وامل�ساعدة .
 كم��ا بح��ث الطرف��ان العديد م��ن نقاط 
العم��ل امل�س��رتك منه��ا حمل��ة مكافح��ة 
االإدم��ان واملخدرات و�سب��ل دعم احلملة 
املوطن��ني  لتوعي��ة  اإ�ساف��ة   اإعالمي��ا 

مبخاطر تلك االآفة.
فيم��ا تن��اول الطرف��ان الرق��م املج��اين 
103"" ملا له من �سهولة للمواطن بطلب 
اأي خدم��ة طارئة م��ع املتابع��ة و�سرعة 

الطل��ب  تلق��ي  بع��د  للح��دث  الو�س��ول 
مبا�سرة من عدمه .

�س��رورة  تعزي��ز  عل��ى  الطرف��ان  واأك��د 
اأخب��ار وزارة ال�سح��ة يف  اأولوي��ة ن�س��ر 
و  واالإخباري��ة   االإعالمي��ة  املواق��ع 
وزارة  احتي��اج  اإىل  م�س��ريًا  ال�سح��ف، 
ال�سح��ة لعق��د دورات اإعالمية ملوظفيها 
باجلان��ب االإعالم��ي واالإع��الم اجلدي��د 
والعديد من املهارات االإعالمية االأخرى 
لالرتقاء بدورهم اخلا�س يف هذا املجال 
.   ودع��ا الق��درة املوؤ�س�س��ات االإعالمي��ة 
وال�سحفي��ة للتوا�س��ل مع��ه ال�ستق��اء اأو 
معرف��ة اأي خ��رب يتعلق بالعم��ل ال�سحي 
اأو االأو�س��اع امليدانية يف حال حدوث اأي 
ط��ارئ.   ويف ختام اللق��اء مت ت�سليم درع 
تقدي��را جله��ود املكت��ب االإعالمي ممثاًل 

برئا�سته.

أطباء مجمع ناصر يتمكنون من الكشف عن مرض) الرقص( النادر

الصحة تؤكد التزامها بتغطية 
التأمين الصحي للعمال

خالل استقباله وفدًا من اإلعالم بوزارة الصحة

اإلعالمي الحكومي يشيد بجهود الطواقم 
الطبية وتعزيز العمل المشترك
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غزة- الراأي
اإن ن�سب��ة هط��ول  قال��ت وزارة الزراع��ة يف غ��زة 
االأمطار بلغت حت��ى االآن %65.3 من املعدل العام 

لكافة املحافظات.
وذك��ت الوزارة يف بيان و�س��ل "الراأي" ن�سخة عنه، 
اأن متو�س��ط الهط��ول لكافة املناط��ق و�سل 234.8 

ملم، ومتو�سط الهطول لهذا اليوم 25.7 ملم.
واأ�س��ارت اإىل اأن عدد اأيام الهط��ول كانت 24 يوما، 
واأن كمي��ة املياه التي هطلت عل��ى كافة املحافظات 
اجلنوبي��ة بلغ��ت 78.8 مليون مرت مكع��ب تقريًبا، 
وكان اأعل��ى هط��ول �سج��ل الليل��ة يف مدين��ة  بي��ت 

حانون )56 ملم(.

واأك��د مدي��ر ع��ام الرتب��ة وال��ري بال��وزارة �سفيق 
م��ن  �ست�ستفي��د  املزروع��ات  جمي��ع  اأن  الع��راوي، 
االأمط��ار فه��ي م��ن النوعي��ة املمت��ازة، وتعمل على 
النبات��ات  عل��ي  تراكم��ت  الت��ي  االأم��الح  غ�سي��ل 
والرتبة مما يح�س��ن من منو النبات ويجعل الرتبة 
اأك��ر ن�ساط��ًا وم��ن ث��م �ستغ��ذي االأمط��ار اخل��زان 

اجلويف يف القطاع.
ولف��ت العراوي اإىل ع��دم وج��ود اأي موؤ�سرات الأي 
اأ�س��رار ميكن اأن تلحق باملحا�سي��ل املزروعة جراء 
الرياح اأو االأمطار، داعي��ًا املزارعني لال�ستفادة من 
االأمطار املت�ساقط��ة بتجميعها واال�ستفادة منها يف 

ري املزروعات.

غزة- الراأي
�سرع��ت طواق��م وف��رق بلدي��ة غ��زة، مبعاجل��ة اآث��ار 
املنخف�س اجلوي، الذي �سرب البالد االأ�سبوع املا�سي، 
وبداأت حملة ل�سيانة الطرق املت�سررة يف كافة اأنحاء 

املدينة.
وذك��ر رئي�س جلنة الطوارئ، م. �سعد الدين االأطب�س، 
اأن اللجن��ة تلق��ت، 45 اإ�س��ارة طف��ح يف املدينة، بفعل 
ان�س��داد ال�سبكات ب�سبب فت��ح البع�س الأغطية مناهل 
ال�س��رف ال�سح��ي يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن املدين��ة، 
واجن��راف االأو�س��اخ اإىل داخله��ا، ما ي��وؤدي اإىل طفح 

ال�سرف ال�سحي يف املناطق املنخف�سة.
ال�ساع��ات  من��ذ  الط��وارئ  ف��رق  اأن  االأطب���س،  وب��ني 
االأوىل النته��اء املنخف���س اجل��وي، تتفق��د م�س��ارف 

املياه وال�سبكات، وجتري اأعمال ت�سليك وتنظيف لها، 
حت�سبًا الأي ت�ساقط لالأمطار يف االأيام القادمة.

واأ�س��ار اإىل قيام فرق الط��وارئ بعمليات �سفط وك�سح 
جتمعات ملي��اه االأمط��ار يف مناطق خمتلف��ة، اأبرزها: 
ق��رب اأب��راج ال�سعادة يف حي تل اله��وا، وقرب م�سجد 
ال��رباق يف ح��ي الرم��ال ال�سم��ايل، واأخ��رى يف �س��ارع 

متفرع من �سارع اللبابيدي يف حي الن�سر.
واأو�س��ح، اأن ف��رق البلدي��ة �سرع��ت بحمل��ة ل�سيان��ة 
اأعق��اب  يف  املدين��ة،  يف  ال�سح��ي  ال�س��رف  مناه��ل 
املنخف���س، ومنه��ا �سيانة املناهل املوج��ودة يف تقاطع 
�سارعي عمر املختار وفل�سطني، وتقاطع �سارعي �سالح 
الدين واحلج��ر بحي الزيتون، واملناه��ل املوجودة يف 
اآخ��ر �سارع الن��زاز بحي ال�سجاعي��ة، وتقاطع �سارعي 

الر�سيد وعون ال�سوا املعروف ب�"رقم )8(".
ولف��ت النظ��ر اإىل ت�سري��ف طواق��م البلدي��ة كاف��ة 
جتمع��ات مي��اه االأمط��ار يف �س��وارع واأحي��اء املدين��ة، 
اإ�سافة اإىل اإزالة االأتربة املتجمعة يف �سوارع املدينة 
بفع��ل اجنراف هذه االأتربة من ال�سوارع الرتابية مع 

مياه االأمطار.
ويف ال�سي��اق؛ �سرع��ت دائرة �سيانة الط��رق واملن�ساآت 
يف البلدي��ة، بحمل��ة ل�سيان��ة كاف��ة �س��وارع املدين��ة 
املت�س��ررة بفع��ل املنخف�س اجل��وي، وب��داأت بال�سوارع 
االأكر حيوي��ة، بهدف ت�سهيل حركة م��رور املركبات 
من��ذر  م.  الدائ��رة  مدي��ر  واأ�س��ارت  واملواطن��ني.  
الغ��زايل، اإىل ب��دء حمل��ة ل�سيان��ة كاف��ة ال�س��وارع 
الرئي�س��ة والفرعي��ة باملدينة، بعد ر�سده��ا مبا�سرة 

ف��ور انته��اء املنخف���س اجلوي.   م��ن ناحيت��ه؛ اأو�سح 
رئي�س ق�س��م �سيانة الطرق بالدائرة، خليل اللوح، اأن 
طواق��م �سيانة الطرق ت�ستخ��دم بالط "االإنرتلوك" 
يف اأعم��ال �سيان��ة ال�س��وارع به��دف �س��د الثغ��رات يف 

الطبقات االإ�سفلتية التي تاآكلت بفعل مياه االأمطار.
وب��ني الل��وح اأن اأعمال ال�سيانة �سمل��ت مواقع عدة يف 
�س��وارع منه��ا: �سارع �س��الح الدي��ن، و�س��ارع بور�سعيد، 
و�س��ارع جنم الدين العربي، �سارع الوحدة غرب فهمي 
بي��ك. واأك��د اأن الطواق��م توا�س��ل عملي��ات �سيان��ة 

الطرق وال�سيما االأكر حيوية منها.
وتعاين العديد من �سوارع املدينة من تاأكل يف طبقاتها 
االإ�سفلتية ب�سبب قدمها وحاجتها للتاأهيل والتطوير، 

والتي ت�سبب احل�سار يف تاأخر البدء بتنفيذها.

تلقت 45 شكوى طفح صرف صحي

بلدية غزة تعالج أثار المنخفض وتشرع بحملة صيانة

الزراعة: 65.3 % نسبة هطول 
األمطار بمحافظات القطاع

غزة- الراأي- حممود اأبو را�سي
اأعلن��ت وزارة الرتبي��ة والتعليم بغ��زة عن عقد 
امتحان��ات توظيف لتعيني معلم��ني جدد بداية 

�سهر اإبريل املقبل.
وق��ال مدي��ر ع��ام ال�س��وؤون االإداري��ة بال��وزارة 
رائ��د �ساحلي��ة يف ت�سريح لوكالة "ال��راأي" اإنه 
�سيت��م تعي��ني ما يق��ارب 800 معل��م ومعلمة من 
احلا�سل��ني على �سهادة مزاول��ة مهنة التعليم يف 

خمتلف التخ�س�سات.
واأ�س��ار �ساحلي��ة اإىل اأن وزارة التعليم تعاين من 
�سواغ��ر كب��رية يف ع��دد املعلم��ني، الفًت��ا اإىل اأن 

تعي��ني 800 منه��م �سيغطي االحتي��اج الطبيعي 
ل�سنوات �سابقة.

وبنّي اأنه �سيتم تعيني املعلمني ح�سب نظام العقد 
ال�سن��وي، موؤكًدا اأن وزارت��ه �ست�سعى جاهدًة مع 
وزارة املالية وديوان املوظفني اإىل تعيينهم وفق 

نظام التوظيف العام.
وذك��ر �ساحلي��ة اأن 14500 خري��ج وخريج��ة 
تقدم��وا �سب��اح الي��وم، المتح��ان مزاول��ة مهنة 
التعليم يف مديريات الوزارة ال�سبع يف حمافظات 
اأن��ه �سيت��م االنته��اء م��ن  اإىل  القط��اع، م�س��رًيا 

ت�سحيح االمتحان خالل يومني اأو ثالثة.

التعليم بغزة: امتحانات لتوظيف 
800 معلم بإبريل المقبل
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
قري��ة عربية تقع اإىل اجلن��وب الغربي للقد�س، وتبعد نحو 5 
ك��م اإىل اجلن��وب من خط �سكة حديد القد���س – يافا، وت�سلها 
دروب ممهدة بقرى دير ال�سيخ و�سفلة وبيت عطاب ودير اأبان، 

وبخط ال�سكة احلديدية نف�سه.
ن�ساأت دير اله��وا على اأنقا�س قرية قدمية حتتوي اآثارها على 
حج��ارة واأعمدة وج��دران متهدمة و�سهاري��ج ومدافن واأرا�س 
مر�سوف��ة بالف�سيف�س��اء، واأقيم��ت ف��وق رقع��ة جبلي��ة ترتفع 

نح��و 650 م عن �سطح البحر وتطل على وادي اإ�سماعيل الذي 
ي�سري خط ال�سكة احلديدية مع جمراه اإىل ال�سمال من القرية 

بنحو كليومرتين.
وكان��ت بيوتها مبنية من الل��ن واحلجر، وهي متال�سقة تف�سل 
بينها اأزقة �سيقة. واتخذ خمططها التنظيمي �سكل امل�ستطيل 
ال�سغ��ري، وكان امت��داد القرية العمراين قلي��اًل ي�سري يف اجتاه 

غربي �سرقي ب�سبب طبيعة االأر�س الطبوغرافية.
 م�ساحة القرية اأربعة دومنات فقط، وقد ا�ستملت على م�سجد 

منه��ا،  الغربي��ة  يف اجله��ة 
وكان��ت ت�س��رب م��ن مي��اه بئر 

البيار الواقعة على م�سافة كيلومرت 
اإىل اجلن��وب ال�سرقي وم��ن مياه عني مرج 
الل��ن عل��ى بع��د كيلوم��رت واح��د غربيها، 
اخلدم��ات  م��ن  تقريب��ًا  القري��ة  ودخل��ت 

واملرافق العامة.
بلغت م�ساحة اأرا�سي دير الهوا نحو 5.907 
دومن��ات منها 59 دومن��ًا للط��رق واالأودية، 

اأرا�سيه��ا  ومعظ��م  الأهله��ا،  مل��ك  وجميعه��ا 
الزراعي��ة جبلية با�ستثن��اء القيعان وبطون 

االأودي��ة الت��ي ترتك��ز فيه��ا زراع��ة احلبوب، 
واأم��ا املنح��درات اجلبلي��ة فت��زرع باالأ�سج��ار 

املثمرة كالزيتون الذي بلغت م�ساحة االأرا�سي 
املغرو�سة باأ�سجار نح��و 500 دومن يرتكز 

معظمه��ا يف اجله��ة ال�سمالية، اأي 
م��ن املنح��درات املمتدة ب��ني دير 

الهوا وخطة ال�سكة احلديدية.
املحيط��ة  الب�سات��ني  وت�ستم��ل   
بالقرية على اأ�سجار العنب والتني 

والل��وز والتف��اح وامل�سم���س واخلوخ 
واالإجا���س، وتعتمد الزراعة على االأمطار التي تهطل بكميات 

�سنوية كافية.
من��ا ع��دد �سكان دير الهوا من 18 ن�سمة يف عام 1922 اإىل 47 
ن�سم��ة  يف عام 1931، وكان ه��وؤالء يقيمون يف 11 بيتًا، وقدر 
عددهم يف عام 1945 بنحو 60 ن�سمة، ويف عام 1948 ت�سرد 
ال�س��كان عل��ى يد اليه��ود الذي��ن دم��روا القرية واأقام��وا على 

اأنقا�سها م�ستعمرة حارمي عام 1950.

دير الهوا قضاء القدس

غزة- الراأي
اأك��دت جلنة الطوارئ يف بلدية غ��زة، اأن اأو�ساع 
املدين��ة  كان��ت م�ستق��رة اأثناء املنخف���س الذي 
ي�س��رب الب��الد االأ�سب��وع املا�س��ي م�ستق��رة رغم 
امل�ستم��ر وبغ��زارة يف بع���س  ت�ساق��ط االأمط��ار 
وف��رق  طواق��م  عم��ل  اإىل  م�س��ريًة  االأوق��ات، 
ملتابع��ة  نح��ل،  كخلي��ة  املي��دان  يف  الط��وارئ 
تداعي��ات املنخف�س اجلوي ال��ذي ي�سرب البالد 

منذ بداية االأ�سبوع اجلاري.
واأو�سح رئي���س اللجنة، م. �سعد الدين االأطب�س، 
اأن ف��رق وطواقم البلدية تعامل��ت ب�سكل عاجل 
وفوري مع كافة اال�سارات الواردة من املواطنني.
وبني اأن جلنته تلقت نحو 65 اإ�سارة ما بني طفح 
مياه ال�س��رف ال�سحي اأو جتمع مي��اه االأمطار اأو 
اجنراف االأتربة يف ال�س��وارع وغريها، وتعاملت 
معه��ا عل��ى الف��ور، كما �سحب��ت املياه م��ن العديد 

من املن��ازل منذ �ساعات ال�سب��اح )حلظة ا�ستداد 
املنخف�س(.

واأ�س��ار اإىل تعام��ل الف��رق امليداني��ة ال�سري��ع مع 
النق��اط ال�ساخن��ة يف خمتل��ف مناط��ق واأحي��اء 
املدين��ة، وال �سيم��ا يف منطق��ة احلدب��ة و�س��ارع 
ع��ون ال�س��وا "رق��م )8(" بح��ي الزيت��ون، و�سارع 
املن�سورة بح��ي ال�سجاعية، و�سارع جامعة الدول 
العربي��ة و�س��رق حديق��ة بر�سلون��ة يف ح��ي تل 

الهوا وغريها.
ولفت النظر اإىل ار�سال م�سخات البلدية املتنقلة 
ل�سفط مياه االأمطار املتجمعة يف �سارع متفرع من 
�س��ارع رق��م 8 ومنطق��ة احلدب��ة وحمي��ط بركة 
مدر�س��ة  وحمي��ط  الزيت��ون،  ح��ي  يف  ع�سقول��ة 
بلقي���س اليم��ن ويف اجله��ة ال�سرقي��ة م��ن �س��ارع 
ال�سناع��ة يف تل الهوا، ناهيك عن اأعمال تنظيف 

وتعزيل كافة م�سايف االأمطار ب�سكل م�ستمر.

الط��وارئ  وف��رق  اآلي��ات  اأن  االأطب���س  واأ�س��اف 
ك�سح��ت مياه االأمطار املتجمعة يف �سوارع ترابية 
بع��د ارتف��اع من�سوبه��ا ب�سب��ب توا�س��ل االأمط��ار 
من��ذ �ساع��ات اللي��ل، وفتح��ت مم��رات رمليه بعد 
ردم ال�س��وارع وت�سويته��ا، لت�سهي��ل حرك��ة م��رور 

املواطنني واملركبات فيها.
وب��ني رئي���س جلن��ة الط��وارئ اأن طواق��م وف��رق 
�سالم��ة  ل�سم��ان   ، املي��دان  تغ��ادر  مل  البلدي��ة 

املواطن��ني وممتلكاته��م، فيم��ا وا�سل��ت طواق��م 
ال�سحة والبيئة اأعمال جمع وترحيل النفايات 
يف املدينة، حتى ال توؤث��ر على ان�سيابية �سريان 

مياه االأمطار اإىل امل�سارف.
وفيما يتعلق بالو�سع يف بركة جتميع املياه بحي 
ال�سيخ ر�سوان، اأو�س��ح االأطب�س اأن من�سوب املياه 
يف الربك��ة ال ي��زال مطمئنًا حت��ى اللحظة وبلغ 
4.3 مرت، واأن امل�سخات تعمل على ت�سريف املياه 

املتجمعة يف الربكة باجتاه �ساطئ البحر.
اأم��ا برك��ة ع�سقول��ة فق��د بل��غ ارتف��اع من�س��وب 
املي��اه املتجمعة فيها 3.5 مرت، واأهاب باملواطنني 
القاطن��ني اإىل جانب ب��رك جتميع مياه االأمطار 
ب�سرورة ع��دم االقرتاب منه��ا، خ�سية ال�سقوط 

فيها اأو حدوث اأي انهيارات يف املكان.
 7B واأ�س��ار اإىل حدوث ربك��ة يف عمل حمطة
الزيت��ون  ح��ي  يف  العادم��ة  املي��اه  لت�سري��ف 
يف �ساع��ات ال�سب��اح ب�سب��ب االنقط��اع امل�ستمر 
يف التي��ار الكهربائ��ي، وع��دم ق��درة مول��دات 
الكهرب��اء االحتياطي��ة عل��ى العم��ل ل�ساعات 

طويلة.
وتوق��ع االأطب���س اأن كمي��ة االأمط��ار التي هطلت 
عل��ى املدين��ة خ��الل املنخف���س اجل��وي احلايل، 
بلغ��ت ح��وايل 50 مل��م، فيم��ا بلغ��ت من��ذ بداية 

مو�سم ال�ستاء احلايل 305 ملم.

عالجنا 65 إشارة منذ ساعات الفجر

فرق الطوارئ تعمل كخلية نحل لمعالجة آثار المنخفض
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غزة- الراأي
نا�س��ر  جمم��ع  يف  اأطب��اء  متك��ن 
الطب��ي  م��ن من��ح  اأم��ل احلي��اة 
م�سن��ني،  ملر�س��ى  جدي��د  م��ن 
ع��ن  طعامه��م  لتلق��ي  ا�سط��روا 
طري��ق االأنف، نتيج��ة اإ�سابتهم 
كاجللط��ات  خط��رية  باأمرا���س 
الدماغي��ة اأو االأورام و غريه��ا، 
و  باجلف��اف  الإ�سابته��م  تفادي��ًا 
�س��وء حالته��م ال�سحي��ة، االأم��ر 
الذي �سبب له��م معاناة ج�سدية 

و نف�سية.
وقال اأخ�سائي مناظري الباطنة 
واجلهاز اله�سمي يف جممع نا�سر 
اإن  ال�ساع��ر،  ع��الء  د.  الطب��ي 
الطاق��م الطبي يف جمم��ع نا�سر 
متك��ن من ا�ستخ��دام طريقة زرع 
اأنب��وب غ��ذاء ملر�س��ى  اأو  جه��از 
كب��ار ال�س��ن يف املع��دة، ليتمكنوا 
و  طبيع��ي،  ب�س��كل  االأكل  م��ن 
الق��درة عل��ى البل��ع، بعي��دًا عن 
طري��ق  ع��ن  التغذي��ة  معان��اة 
االأن��ف الت��ي ت�سبب له��م م�ساكل 
نف�سية كب��رية، وذلك نظرًا لكرب 

�س��ن املر�س��ى و حالتهم احلرجة ف��ى تعر�سهم 
الأي تدخل جراحي.

 واأ�ساف د. ال�ساعر:"بعدما متكنا من زرع جهاز 
فى معدة م�سنة لت�ستعيد حياتها ب�سكل طبيعي 
يف عملي��ة البل��ع، االآن اأجرين��ا اأي�س��ا عملي��ة 
منظار وتركيب اأنب��وب غذاء يف معدة مري�سة 
م�سن��ة يف ال�سبعيني��ات م��ن العم��ر، خوفا على 
حي��اة املري�سة و اإعطائها االأم��ل من جديد يف 

ا�ستمرار حياتها ".
ونوه اإىل اأن املري�سة م�سابة بال�سرطان، الذي 
�سب��ب لها عدة م�سكالت �سحية منها �سعوبة يف 
البلع وانتكا�سة يف اجلهاز التنف�سي، ما �سبب لها 

�سعوبة من ناحية التخدير.
باملنظ��ار  العملي��ة  اإج��راء  مت  اأن��ه  واأو�س��ح، 
وزرع ذل��ك االأنب��وب لتفادى اإ�سابته��ا بجفاف، 
وح��دوث التهاب��ات رئوي��ة يف ح��ال مل جُت��رى 
العملي��ة، نظ��ًرا مل�س��اكل البل��ع عن��د املري�س��ة 
من��ذ �سن��وات، م�س��ريًا اإىل اأن املري�سة تعافت و 

ا�ستعادت قدرتها على البلع .
يذكر، اأن جممع نا�سر الطبي كان قد ا�ستحدث 
وح��دة املناظ��ري يف نوفم��رب م��ن الع��ام 2016 
، حي��ث يت��م اإجراء ح��وايل 58 حال��ة منظار 

�سهريا منها) 42( حالة معدة.
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إعداد / وزارة األسرى

اإعداد جمعية واعد لالأ�سرى واملحريني
لي�ست ق�سية ملف االأ�سرى املر�سى بال�سيء 
الذي ي�ستهان به حني احلديث عنهم وعن 
ما يعانونه يف ال�سجون، خا�سًة حني قابلنا 
م��ا تقط��ر ب��ه جباههم م��ن اإره��اٍق عالمة 
املر���س، بال�سمت امل��دوي يف كافة املحافل 
الدولي��ة، �سمٌت عن اعتقال اأحالمهم قبل 
االأج�ساد، عن �سنني طويلٍة مي�سونها خلف 
الق�سب��ان، ال جل��رم اقرتف��وه، �س��وى اأنهم 

دافعوا عن كرامة �سعبهم.
ال�سج��ون  م�سلح��ة  وذراع��ه  االحت��الل 
بتو�سي��ة م��ن جه��از املخاب��رات، يوا�س��ل 
ب�سكٍل م�ستمر وعلى العلن، اإخفاء ملفاتهم 
الطبي��ة حت��ى بع��د حتررهم، ليبق��ى لغز 
مر�سه��م والعالج الب�سي��ط الذي قدم لهم، 
عب��ارًة ع��ن اأ�س��راٍر خمفي��ة ل��دى م�سلحة 
متار�سه��ا  انتقامي��ة  خط��وٍة  يف  ال�سج��ون، 
خماب��رات االحت��الل منه��م، ه��ذا يف�س��ر 
املر�س��ى  االأ�س��رى  م��ن  العدي��د  ا�ست�سه��اد 

املحررين بعد حتررهم بفرتة وجيزة، كما 
حدث مع االأ�س��ري نعيم ال�سوامرة، واالأ�سري 

زهري لباده، وغريهم من االأ�سرى.
القناع��ة ال�سعبي��ة، توؤكد عل��ى اأن االأ�سري 
يت��م اإعط��اوؤه اأدوي��ة ت�سب��ب ل��ه اأمرا�س��ًا 
مزمن��ة، وعو�س��ًا ع��ن تقدمي ع��الٍج �سايف، 
معظ��م  واأن  كم��ا  �س��وءًا،  حالت��ه  ت��زداد 
االأ�س��رى املحرري��ن واملر�سى وم��ن وافتهم 
املني��ة، تعر�س��وا اإىل جت��ارب �ساق��ة م��ن 
يعل��م  اأح��د  وال  ال�سج��ن،  داخ��ل  املر���س 
ماهي��ة االأدوي��ة والعالج ال��ذي كان يقدم 

لهم.

مسلخ الرملة
ميك��ن الق��ول اأن االأ�س��رى املر���س يف م�سلخ 
�سجن الرملة يعانون االأمرين، فهم �سهداء 

مع وقف التنفيذ، ينتظرون املوت.
اأ�سم��اء  يجم��ل  االأ�س��رى  اإع��الم  مكت��ب 
خال��د  كالت��ايل،  الرمل��ة،  يف  االأ�س��رى 

ال�ساوي�س، من�سور موقدة، املتوكل ر�سوان، 
حمم��د  االأق��رع،  ناه���س  رداد،  معت�س��م 
برا���س، م��راد �سعد، ب�س��ام ال�سايح، يو�سف 
نواجع��ة، ج��الل �سراونة، مم��دوح عمرو، 
ي�سري امل�سري، مراد اأبو معليق، �سامي اأبو 
دي��اك، اأ�سرف اأبو اله��دى، ح�سن القا�سي، 
ف��وؤاد ال�سوبكي، �سعيد م�سل��م، بهاء عودة، 

اأمين الكرد، خليل �سوامرة وغريهم.

ألم المرض والفراق
مر�سه��م  تعي���س  االأ�س��رى  عائ��الت 
الدع��اء،  اإال  متل��ك  وال  ومعاناته��م، 
واملنا�س��دات  الت�سامني��ة،  والوقف��ات 
م��ن  ين�س��دون  اال�ستغاث��ة،  و�سرخ��ات 
يتح��رك م��ن اأج��ل اأ�سراه��م املر�س��ى، ال 
يتوقف��ون ع��ن حراكه��م لن�س��رة اأبنائهم 
املر�سى، لعل اأحدهم تالم�س نخوته نخوة 

املعت�سم كما تقول عائالت االأ�سرى.
املح��ررة منى ال�سايح، زوج��ة االأ�سري ب�سام 

ال�سدي��د  املر���س  يع��اين  ال��ذي  ال�ساي��ح 
وه��و  احل��راك،  ي�ستطي��ع  وال  واخلط��ري 
اأخط��ر حالة مر�سي��ة يف ال�سجون تقول” 
م��كان زوج��ي لي���س ال�سجن، ب��ل العالج يف 
م�سايف خا�سة، فهو اعتقل من امل�ست�سفى يف 
نابل���س، وذهب اإىل ال�سج��ن ليحرم العالج 
ال��الزم، وه��م ينتقمون منه ب�س��كل وا�سح، 
وم�سلح��ة ال�سج��ون ال تتعامل م��ع حالته 
كحال��ة خطرية ج��دًا، بل كحال��ة مر�سية 
عادية، االأمر الذي يزيد من خطر تدهور 

�سحته كما هو احلال عليه”.
اأم رع��د، زوج��ة االأ�س��ري من�س��ور موق��ودة 
من قرية الزاوية ق�س��اء �سلفيت، ترى اأن 
ا�ستم��رار بق��اء االأ�سرى املر�س��ى يف �سجن 
الف��رتة  ه��ذه  كايف  ع��الج  ب��دون  الرمل��ة 
الطويل��ة، هو مبثابة اإ�سرار على اإعدامهم 
بطريق��ة بطيئة، ففي كل زي��ارة تالحظ 
ازدي��اد و�س��ع زوجه��ا �س��وءًا، وه��ذا ي�س��ري 
اإىل وجود خطة لت�سفية االأ�سرى املر�سى 

داخل ال�سجون.
رائ��د  االأ�س��ري  زوج��ة  حوت��ري،  اأ�سم��اء 
حوتري، واملحك��وم بال�سج��ن املوؤبد املكرر 
223 م��رة تق��ول يف لق��اء معه��ا” اأخ�سى 
علي��ه م��ن فق��دان ب�س��ره وتفاق��م مر���س 
النقر���س يف عظم��ه، فهو معتق��ل منذ عام 
2003 م، وعن��د اعتقال��ه �سرب��وه عل��ى 
م�س��اكل  بوج��ود  امل�سب��ق  لعلمه��م  عيني��ه 
�سحية فيها، ونحن ننتظر حمطة االإفراج 
عن��ه، ك��ي ميكن اإنق��اذ ما ميك��ن اإنقاذه من 
ب�س��ره و�سحت��ه، وعائل��ة االأ�س��ري املري�س 
ه��ي مري�س��ة مبر�س��ه، ون�س��ال اهلل العلي 
القدير اأن يكون فرج��ه مع اإخوانه قريبًا 

.“
جتدر االإ�س��ارة اإىل اأن االإح�سائيات تفيد 
بوج��ود 1800 حال��ة مر�سي��ة يف �سجون 
خط��رية  حال��ة   120 منه��ا  االحت��الل 
و�سعب��ة، ويقب��ع 18 اأ�سريًا مري�س��ًا ب�سكل 

دائم يف عيادة الرملة.

األسرى المرضى: ملٌف شائك 
يرهق كاهل عائالتهم ويزيد ألمها ألمًا

بمعدل 58 حالة منظار شهريا

زرع جهاز و أنبوب غذاء في المعدة بالمنظار في مجمع ناصر
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ال��وزارة يف مديري��ات  اأن طواق��م  واأك��د 
الزراع��ة اخلم�سة، بداأت مب��زارع االأبقار 
غ��ري امل�ساب��ة واالنتقال بعده��ا لتح�سني 
جزء من العج��ول يف انتظار و�سول كمية 

كافية لتح�سني كافة املوا�سي .
وحمل عزام امل�سئولية عن اخل�سائر التي 
حلقت باملرب��ني واملزارعني اإىل االحتالل 
االإ�سرائيل��ي، كم��ا حمل��ه امل�سئولي��ة ع��ن 
يف  القالعي��ة  باحلم��ى  االإ�ساب��ة  زي��ادة 
قطاع غزة لتاأخ��ريه اإدخال التح�سينات، 
مبين��ًا اأن االحت��الل ماط��ل وتاأخ��ر اأكر 
م��ن 17 يوم يف اإر�سال اللقاحات وهو يعلم 
خط��ورة املر�س و�سرع��ة انت�س��اره ومدى 

اخل�سائر التي ميكن اأن ي�سببها .
وذك��ر ع��زام اأن��ه وبع��د انت�س��ار املر���س 
وزي��ادة االإ�ساب��ات مت اإر�س��ال كمي��ة م��ن 
اللقاح��ات )10 اآالف ( جرع��ة ال تكف��ي 
اإال لتح�سني ن�سف عدد االأبقار والعجول، 
يف ح��ني اأن هن��اك حاجة ل���) 10 اأالف( 
جرعة اإ�سافية لالأبقار والعجول، كما مل 
يت��م اإر�سال لقاح��ات اإ�سافي��ة ال�ستكمال 
حت�سني باقي االأغن��ام، يف حني اأن هناك 
حاج��ة ل���)32 األ��ف ( جرع��ة اإ�سافي��ة 

لالأغنام.
واأ�ساف عزام اأن امل�سدر الوحيد ال�سترياد 
االأبقار هو االحتالل، حيث اأنه بعد تتبع 
االإ�ساب��ات تب��ني اأن الكث��ري م��ن االأبق��ار 
امل�ساب��ة ل��دى املرب��ني مت ا�ستريادها قبل 
وق��ت ق�سري من جه��ة االحتالل اأي بنحو 
�سه��ر ون�سف، حمماًل جزء م��ن امل�سئولية 
ملنظم��ة االأغذي��ة والزراعة الف��او لعدم 

تدخلها العاجل .
ودعا املوؤ�س�سات املعنية الإجبار االحتالل 
على دف��ع التعوي�سات ع��ن اخل�سائر التي 
�سببه��ا ملرب��ي املوا�س��ي، اآم��اًل م��ن حكومة 
توف��ري  عل��ى  العم��ل  الوطن��ي  التواف��ق 
اللقاح��ات ال�سنوية الكافي��ة ومن م�سادر 

اأزم��ات  حل��دوث  منع��ًا  االحت��الل  غ��ري 
م�سابهة .

وا�ستعر�س عزام يف االإط��ار، االإجراءات 
الت��ي قامت به��ا وزارة الزراع��ة للحد من 
املر���س، وذل��ك ع��رب تكوي��ن ف��رق عم��ل 
يف  البيطري��ة  اخلدم��ات  مديري��ات  يف 
املحافظات اخلم�س��ة، ومنع انعقاد اأ�سواق 
املوا�س��ي ملنع انت�س��ار العدوى م��ن املوا�سي 
ج��رى  حي��ث  ال�سليم��ة،  اإىل  امل�ساب��ة 
اال�ستعان��ة ب��وزارة الداخلي��ة عن طريق 
حواجز ال�سرط��ة الثابتة على الطرقات 

ب��ني املحافظ��ات ومباح��ث التموي��ن ملن��ع 
تنقل احليوانات بني املحافظات .

واأردف اأن وزارته قامت حملة توعية بني 
املزارعني والتاأكي��د على عزل احليوانات 
ن�سب��ة  لتقلي��ل  ال�سليم��ة  ع��ن  امل�ساب��ة 
االإ�سابة، حي��ث مت معاجلة االأعرا�س يف 
املوا�س��ي امل�سابة وا�ستعمال االأدوية التي 
متن��ع الع��دوى الثانوي��ة وتطه��ري املزارع 
وتعقي��م املي��اه وغريه��ا م��ن االإج��راءات 

ال�سحية .
احلم��ى  مر���س  اأن  اإىل  ع��زام  وتط��رق 

�سدي��د  فريو�س��ي  مر���س  ه��و  القالعي��ة 
العدوى ويعترب م��ن االأمرا�س امل�ستوطنة 
يف فل�سط��ني ومنه��ا قط��اع غ��زة وال��دول 
الع��امل  دول  م��ن  الكث��ري  ويف  املج��اورة 
الت��ي  الوبائي��ة  االأمرا���س  م��ن  ويعت��رب 
ت�سي��ب املوا�سي ومنه��ا االأبق��ار واالأغنام 
الت��ي يق��وم املزارع��ني برتبيته��ا يف غزة، 
وتق��وم وزارة الزراع��ة ممثل��ة ب��االإدارة 
العام��ة للخدم��ات البيطري��ة مبكافح��ة 
للوقاي��ة  التح�سين��ات  باإج��راء  املر���س 

منه.
واأردف اأنه��ا تظه��ر بني الفين��ة واالأخرى 
ح��االت فردي��ة لالإ�ساب��ة وتظه��ر غالبًا 
عن��د اأ�سح��اب احلي��ازة القليل��ة وب�سبب 
ع��دم انتب��اه امل��زارع لعملي��ة التح�س��ني ، 
مبين��ًا اأنه ظهرت ب��وادر للمر�س يف قطاع 
غزة يف االأبق��ار واالأغنام قبل 3 اأ�سابيع، 
االإ�ساب��ة  واثب��ات  عين��ات  اأخ��ذ  ومت 
التاب��ع  املرك��زي  البيط��ري  املخت��رب  يف 
للخدمات البيطري��ة يف غزة، ومن ثم مت 
تاأكيد االإ�ساب��ة من خمتربات االحتالل، 
اأي اأن االحتالل على اطالع بكل ما يتعلق 

باملر�س وتطوراته .
وتاب��ع ع��زام لقد قمن��ا بحمل��ة حت�سني 
فوري��ة بلق��اح احلم��ى القالعي��ة املتوفر 
يف ال��وزارة لالأغن��ام ب41 األ��ف جرع��ة 
ويف  االأغن��ام،  م��ن   60% ي��وازي  م��ا  اأي 
من�س��ق  خ��الل  م��ن  قمن��ا  الوق��ت  نف���س 
لتوري��د  عاج��ل  بطل��ب  الزراع��ة  وزارة 
االحت��الل  واأعط��ى  الالزم��ة  اللقاح��ات 
الوع��ود املتكررة وغري املنف��ذة بتزويدنا 
باللقاحات ا�ستمرت الوعود اأ�سبوع كامل، 
كم��ا مت التوا�س��ل م��ع منظم��ة االأغذي��ة 
والزراع��ة )الف��او( ب�س��اأن املو�س��وع ومل 
يكن لهم اأي دور ايجابي لالأ�سف، على حد 

تعبريه.

اخبار
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الزراعة تؤكد عدم كفاية
 لقاحات  التحصين من الحمى القالعية

غزة-الراأي
اأك��دت وزارة الزراعة عدم كفاية اللقاحات 
الالزم��ة لتح�س��ني املوا�س��ي امل�سابة مبر�س 
احلم��ى القالعي��ة يف قط��اع غ��زة، م�س��رية 
االحت��الل  قب��ل  م��ن  جتزئته��ا  اأن  اإىل 

)االإ�سرائيل��ي( يهدف اإىل ا�ستم��رار االأزمة 
واإح��داث املزي��د م��ن اخل�سائ��ر.  واأو�سح د. 
ح�سن عزام نائب مدي��ر عام االإدارة العامة 
للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، خالل 
برنام��ج "لق��اء م��ع م�سئ��ول" عق��ده املكت��ب 

االإعالم��ي احلكوم��ي يف مق��ره االأح��د -19
اأن وزارة الزراعة بداأت بحملة   ،2-2017
حت�سين��ات باللقاحات املتاح��ة فور و�سولها 
لقطاع غزة للح��د من احلمى القالعية التي 

ت�سيب املوا�سي هذه االأيام.

اختتم��ت وزارة االإعالم الي��وم دورة تدريبية يف 
اأ�سا�سي��ات الت�سوير ال�سحفي بالتعاون مع احتاد 

امل�سورين العرب - فل�سطني 
خمتل��ف  م��ن  وطالب��ة  طال��ب   30 مب�سارك��ة 

اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة.
وق��ال موؤمن عب��د الواحد مدير دائ��رة التدريب 

االإعالمي بوزارة االإعالم، اأن هذه الدورة باكورة 
�سم��ن  االإع��الم  وزارة  تنفذه��ا  الت��ي  ال��دورات 
خطتها التدريبية لع��ام 2017، والتي ت�ستهدف 

الطالب واخلريجني.
دورات  تنفي��ذ  ال��وزارة  ا�ستع��داد  عل��ى  واأك��د 
مماثل��ة، يف جمي��ع التخ�س�سات� والتي م��ن �ساأنها 

تدريب وتطوير القدرات لدى املتدربني.
بدوره، اأ�سار امل�سور عادل هنا يف كلمته عن احتاد 
ال�سحفي��ني الع��رب، اأن الت�سوير فن م��ن الفنون 
التي حتت��اج اإىل ان يتعرف عليها املتدربني مبثل 

هذه الدورات التدريبية.
ووجه هن��ا ن�سائح وار�سادات للط��الب امل�ساركني 

بال��دورة، داعيا اإىل ا�ستم��رار التدريب يف جمال 
الت�سوير الإبراز قدراتهم االإبداعية، بعد انتهاء 

الدورة.
وعق��دت الدورة مبق��ر وزارة االإعالم، بواقع 16 
�ساعة تدريبية خالل 7 لقاءات، حيث مت توزيع 

ال�سهادات يف نهاية الدورة. 

وزارة اإلعالم واتحاد المصورين العرب يختتمان 
دورة في التصوير الصحفي
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غزة- الراأي
احلكوم��ي  االإعالم��ي  املكت��ب  اختت��م 
وتطوي��ر  تنمي��ة  مرك��ز  م��ع  بالتع��اون 
تدريب��ي  برنام��ج  "اإدك��و"  املجتمع��ات 

لتاأهي��ل االإعالمي��ني ال�سب��اب  يف جم��ال 
وتوظيفه��ا  االقت�سادي��ة  ال�سحاف��ة 
.   ذل��ك  �ساع��ة تدريبي��ة    15 بواق��ع 
بح�س��ور مدير دائ��رة التدريب يف وزارة 

االإع��الم موؤم��ن عب��د الواح��د ورئي���س 
ق�س��م التدري��ب و�سام ر�س��وان والرئي�س 
وتطوي��ر  تنمي��ة  ملرك��ز  التنفي��ذي 

املجتمعات "اإدكو"  راجح عبا�س.
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وحا�س��ر يف الربنام��ج التدريب��ي وال��ذي ا�ستم��ر 
مل��دة  ثالثة اأي��ام املخت�س يف ال�س��اأن االقت�سادي 
د.اأ�سامة نوفل  واملر�سح من قبل مركز  التدريب .
ب��دوره اأك��د عب��د الواح��د ،  اأن وزارة االإعالم لن 
تدخر جهدًا يف تدريب و�سقل مهارات االإعالميني 
، وت�سع��ى لتطوي��ر العم��ل ال�سحفي بعق��د دورات 

يحتاجها ال�سحفي املتخ�س�س
 و�سك��ر م��درب ال��دورة د.نوف��ل املتدرب��ني، حيث 
ق��دم الن�سائح واالإر�سادات للمتدربني ال�سحفيني 
مبدي��ًا �سعادت��ه بروؤية االلت��زام واالن�سباط من 
قبلهم، متمني له��م اال�ستفادة يف العمل ال�سحفي 

االقت�سادي.
"عبا���س" عل��ى اأن ه��ذه باق��ورة   وب��دورة ق��ال 
اتفاقي��ة  وقع��ت  م��ع وزارة االإع��الم لط��رح مثل 
ه��ذه الربامج التي  ت�سعى لالرتق��اء باالإعالميني  

و�سقل قدراتهم  يف تخ�س�سات �سحفية نادرة.
و تعرف املتدرب��ون على امل�سطلحات االقت�سادية 
ومفرداته��ا ، حيث عك��ف امل��درب باإتاحة املجال 
والق��درة عل��ى حتلي��ل البيان��ات واالح�سائي��ات 

االقت�سادي��ة اإىل م��واد �سحفي��ة،  تنمية قدرات 
ال�سحفي��ني عل��ى م�ساءل��ة اجله��ات االقت�سادية 

للتحقيق من املعلومات.
كم��ا ترك��ز ال��دورة عل��ى تو�سي��ع دائ��رة ال�سغط 
االإعالمي��ة يف جم��ال  املوؤ�س�س��ات  الت��ي تقوده��ا 
تعزي��ز مفاهيم ال�سفافية املالية، وتعزيز قدرات 
العامل��ني يف قطاع االإعالم عل��ى امل�ساركة يف عمل 
املوازن��ات العامة، تقيي��م الو�س��ع االقت�سادي يف 
قط��اع غ��زة، وو�س��ع حل��ول لالأزمات الت��ي يعاين 

منها.
كم��ا تع��رف املتدرب��ني عل��ى مفاهي��م احلوكم��ة 
االقت�سادي��ة  ال�سيا�س��ة   ، باأنواعه��ا  التنمي��ة  و 
"�سيا�س��ات احلكومة والبنوك باالإ�سافة حل�ساب 
وط��رح القيم��ة امل�سافة عل��ى االأط��راف الفاعلة 
وامل�ساهم��ة يف املوازن��ة والتنمية االقت�سادية مع 

التنبوؤات االقت�سادية.
وتخل��ل ال��دورة ع��دًدا م��ن الن�ساط��ات العملي��ة 
بهدف تعزي��ز املحتوى النظري املقدم للمتدربني، 
وحتوي��ل املعلوم��ات اإىل اأفكار لتناوله��ا يف و�سائل 

االإعالم والرتكيز عليها م��ع تنمية قدرات العمل 
بال�سحافة االقت�سادية لديهم.

وحتدث��ت املتدرب��ة ال�سحفي��ة �سف��اء احل�سنات 
ع��ن   " االإخباري��ة  الي��وم  فل�سط��ني  "وكال��ة 
عل��ى  بالتع��رف  ال��دورة  ه��ذه  م��ن  ا�ستفادته��ا 
طريق��ة تناول البيانات واملعلوم��ات االقت�سادية 
 ، ال�سنوي��ة  والتقاري��ر  االإح�س��اءات  يف  خا�س��ة 
باالإ�ساف��ة للتع��رف على اأ�سل��وب التعامل مع هذه 
الق�ساي��ا ، م�سريًة اإىل معرفتها بجهات اقت�سادية 
هام��ة ميك��ن اال�ستفادة منه��ا يف اإع��داد التقارير 

ومراجعتها.
خلي��ل  ال�سي��خ  اأحم��د  ال�سحف��ي  املت��درب  ام��ا 
" اأكد  املالية  وزارة  واالإعالم   العامة  "العالقات 
على ا�ستف��ادة الطالب من الربنام��ج التدريبي يف 
كيفية اإعداد التقارير اخلا�سة باملوازنة  وقيا�سها  
بالو�س��ع االقت�س��ادي ، اإ�ساف��ًة اإىل التهدي��دات 
التي يتعر�س لها االقت�س��اد الفل�سطيني وموا�سع 
ال�سعف والقوة ، الفتًا  النظر اإىل  االأطراف التي 
عل��ى مراقبة الو�سع االقت�سادي واالأطراف التي 

تتحكم به.
بدوره��ا املتدربة االإعالمي��ة  ديانا كمال "اإذاعة 
�س��وت الوط��ن "  قال��ت اأن اال�ستف��ادة م��ن ه��ذه 
الدورة كانت على غ��ري املتوقع ، اإذ تلقت املفاهيم 
وامل�سطلح��ات الت��ي ميك��ن اأن تع��زز م��ن اخللفية  
املعرفية لال�ستفادة منها يف عمل املوؤ�س�سة والعمل 

ال�سحفي .
  وبيت انها ح�سلت على مفاتيح طرح االأ�سئلة على 
اأ�سح��اب االخت�سا���س اأثناء املقاب��الت االإذاعية   
،كم��ا اأعربت ع��ن �سعادتها بتب��ادل اخلربات بني 
كاف��ة  م��ن  واالإعالمي��ني  االإذاعي��ني  املتدرب��ني 

املوؤ�س�سات امل�ساركة بهذه الدورة التدربية.
و�س��اد التفاع��ل واالن�سب��اط جل�س��ات التدري��ب 
باالإ�ساف��ة ل�سعادة اجلميع باأنهم كانوا �سمن هذا 
الربنام��ج مل��ا �سيرتكه من اأثر كب��ري على م�سريتهم 

العملية يف املجال ال�سحفي االقت�سادي .
 ومت من��ح ال�سحفيني واالإعالمي��ني املتدربني كما 
وعدده��م 25  متدرًب��ا،  �سه��ادات خا�سة بالدورة 

معتمدة من وزارة االإعالم ومركز

وزارة اإلعالم وإدكو
 يختتمان دورة في الصحافة اإلقتصادية
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المالية: صرف دفعة 
موظفي غزة

 بنسبة "50 % ” 
 االثنين المقبل

غزة- الراأي
ب��داأت وزارة املالي��ة يف قطاع غزة 
ملوظف��ي  املالي��ة  الدفع��ة  �س��رف 
قط��اع غ��زة وذل��ك �سب��اح الي��وم 

االإثنني.
وقال��ت وزارة املالي��ة يف بي��ان له��ا 
�سه��ر  ع��ن  املوظف��ني  روات��ب  "اإن 
يناي��ر �ست�سرف الي��وم االثنني مع 
زي��ادة ن�سب��ة ال�س��رف م��ن 45% 
اإىل " 50%" وزيادة احلد االأدنى 
اإىل1400  1200�سيق��ل  م��ن 

�سيقل".
واأ�س��ارت اىل اأن ال�س��رف �سيك��ون 
يوم��ي االثن��ني والثالث��اء وذل��ك 
الربي��د  بن��ك  ف��روع  كاف��ة  ع��رب 

وبنكي االإنتاج والوطني.

غزة _ الراأي
ق��وات  مزاع��م  ت��زداد 
ب�س��اأن تخفيف  االحتالل 
احل�س��ار ع��ن قط��اع غزة 
عل��ى و�سائل االإع��الم، اإال 
الواق��ع  اأر���س  عل��ى  اأنه��ا 
ومنع��ًا  ت�سييق��ًا  ت��زداد 
الإدخ��ال الب�سائ��ع واملواد 
يل��زم  م��ا  وكل  اخل��ام 
الأعمال البن��اء وما يتعلق 
ت�س��دد  كم��ا  باالإعم��ار، 
وتزي��د م��ن حج��م اإغالق 
�سل�سل��ة  الإكم��ال  املعاب��ر 
عل��ى  املفرو���س  احل�س��ار 
قط��اع غ��زة منذ م��ا يزيد 

عن ع�سرة اأعوام.
للغرف��ة  العام��ة  العالق��ات  مدي��ر 
التجاري��ة ماه��ر الطب��اع ت�س��اءل ع��ن 
الت��ي  املزيف��ة  الت�سهي��الت  طبيع��ة 
يتح��دث عنه��ا االحتالل ،وه��ي ت�سدد 
احل�س��ار واخلن��اق عل��ى قط��اع غ��زة، 
وذلك بع��د العديد م��ن اخلطوات التي 
اتخذتها بحق التجار ورجال االأعمال 
وحولتهم فجاأة اإىل "ممنوعني اأمنيًا"، 

دون تقدمي اأي اأ�سباب وا�سحة.

وق��ال الطب��اع :"منذ انته��اء الع��دوان الثالث عام 
2014 على غزة، واإ�سرائيل تتحدث عرب اإعالمها 
واأمام العامل مبنح العديد من الت�سهيالت للقطاع يف 
اإدخ��ال الب�سائ��ع وزيادة عدد ال�ساحن��ات الواردة 
ع��رب معرب ك��رم اأبو �س��امل واإعط��اء الت�سهيالت يف 
اإ�سدار الت�ساريح للتجار ورجال االأعمال واملر�سى 
واملواطن��ني"، لك��ن كل ذل��ك عب��ارة ع��ن ادعاءات 
واأكاذي��ب وفرقعات اإعالمي��ة اإ�سرائيلية ال يوجد 
له��ا اأي اأ�سا�س اأو وجود عل��ى اأر�س الواقع وال متت 

ملا هو معلن باأي �سلة.
واأ�س��ار اإىل �سح��ب ومن��ع ت�ساري��ح م��ا يزي��د ع��ن 
1500 تاجر ورجل اأعمال، و�سحب ومنع ت�ساريح 
يحمل��ون  مم��ن  االأعم��ال  ورج��ال  التج��ار  مئ��ات 
بطاق��ة”BMG”، ومنع دخ��ول العديد من املواد 
اخل��ام االأولي��ة الالزمة للقط��اع ال�سناعي، ووقف 

م��ا يزي��د ع��ن 150 �سركة م��ن ال�س��ركات الكربى 
م��ن التعامل بالتجارة اخلارجية واإدخال الب�سائع 
ع��رب مع��رب ك��رم اأب��و �س��امل، اإ�ساف��ًة اإىل ا�ستمرار 
اإ�سرائي��ل بتحكمه��ا باإدخ��ال م��واد البن��اء، ومن��ع 
اإدخال االإ�سمنت اإىل العديد من امل�سانع االإن�سائية 

وعلى راأ�سها م�سانع البلوك.

إعتقاالت يومية
مرك��ز املي��زان حلقوق االإن�س��ان، ق��ال اإن ادعاءات 
غ��زة  لقط��اع  االإ�سرائيلي��ة  الت�سهي��الت  اإدخ��ال 
ه��ي حماول��ة ممزوج��ة لتجميل وج��ه االحتالل، 
حي��ث ير�سد املركز ب�س��كل يومي حاالت االعتقال 
اليومي��ة واالإج��راءات االإ�سرائيلي��ة الت��ي يعاين 
منها املواطن��ون على املعابر احلدودي��ة، كما يقوم 
بن�سر بيان��ات تتعلق بحاالت االعتقال التي تطال 

املر�س��ى والتج��ار واملواطن��ني لدى 
حان��ون  بي��ت  مع��رب  م��ن  عبوره��م 
ال  اأن��ه  املرك��ز  واأو�س��ح  'اإي��رز".   
يوج��د اأي تغري حقيق��ي يف ظروف 
احل�سار امل�سدد املفرو�س على قطاع 
غ��زة، ال��ذي ي�ستخدم��ه االحتالل 
كعق��اب جماعي �سد ال�سكان، بل اإن 
احل�سار اأ�سب��ح يتخذ منحى اأعمق، 
كان��ت حتم��ل  فئ��ات  يط��ال  وب��ات 
ت�ساري��ح للم��رور وحري��ة احلركة 

على املعابر .
ولف��ت املرك��ز اإىل اأن نح��و -120
مت  اأعم��ال  ورج��ل  تاج��ًرا   140
اعتقاله��م م��ن قبل االحت��الل على 
املعاب��ر، باالإ�ساف��ة اإىل العديد من 
التج��ار الذي��ن منع��وا م��ن اإدخ��ال 

املواد والب�سائع للقطاع.
كما اأ�س��ار اإىل اأن ت�سديد اإجراءات 
االحت��الل �س��د قطاع غ��زة، اأ�سبح 
�س��كاًل من اأ�س��كال امل���س باالقت�ساد 
لالبت��زاز  وا�ستكم��ااًل  الفل�سطين��ي، 
ال��ذي ميار�س��ه االحت��الل ال��ذي ي�س��اوم التج��ار 
واملر�س��ى واملواطنني بني م�سادر رزقهم وح�سولهم 
عل��ى الع��الج وب��ني العم��ل ل�ساحل��ه، م��ا يوؤك��د اأن 
للقط��اع  امل�س��دد  بح�ساره��ا  االحت��الل  �سلط��ات 
ا�ستطاع��ت اأن حت��ول املعابر اإىل م�سي��دة البتزاز 
الفل�سطيني��ني واعتقاله��م ملحاول��ة االإيق��اع به��م 
للعم��ل ل�ساحله��ا.   وتوا�س��ل �سلط��ات االحت��الل 
ا�ستخ��دام مع��رب بي��ت حان��ون "اإيري��ز" كم�سيدة 
العتق��ال �س��كان قط��اع غ��زة وابتزازه��م، حي��ث 
اعتقل��ت خ��الل �سهر يناي��ر ثالثة مواطن��ني ،كما 
األغى االحتالل يف الفرتة االأخرية ت�ساريح خروج 
ثابتة لنحو 1400 رجل اأعمال فل�سطيني من اأ�سل 
3700 ت�سريح، مت اإعطاوؤها لرجال االأعمال من 

القطاع اخلا�س يف ال�سنوات ال�ست االأخرية.

تخفيف الحصار عن غزة .. خدعة إعالمية يمارسها االحتالل


